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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή εξγαζία ζεκαηνδνηεί ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ 

θνηηεηηθψλ κνπ ζπνπδψλ σο πξνπηπρηαθφο θνηηεηήο ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθψλ 

Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ν ξφινο ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο ζπκβνιήο 

ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσλίαο ζηε Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε. 

Αξρηθά ζην 1
ν
 θεθάιαην, επηζεκαίλεηαη ν νξηζκφο θαη ε εθαξκνγή ησλ Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσλίαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο κηαο θνηλσλίαο θαη ζηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην κνληέιν ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. Δλ ζπλερεία, ζην 

2
ν
 θεθάιαην αλαθέξεηαη ν ξφινο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσλίαο 

ζηελ αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε ζχλδεζε ηνπο κε ηα Δπξσπατθά 

πξνγξάκκαηα ζηήξημεο θαηά ην δηάζηεκα 2014-2020 θαη πσο κέζσ απηψλ 

επηηπγράλεηαη ε Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Όζνλ αθνξά, ην 

3
ν
 θεθάιαην, ζην 1

ν
 κέξνο παξνπζηάδεηαη αξρηθά ε ρξήζε θαη ε εθαξκνγή ησλ 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσλίαο ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ε ζπκβνιή 

ηνπο ζηελ επίηεπμε ηνλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί, αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία 

επαγγεικαηηθψλ επθαηξηψλ θαη επελδχζεσλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. ην 2
ν
 κέξνο ηνπ 

3
νπ

 θεθαιαίνπ παξνπζηάδεηαη ε Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο κεηά απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» θαη ε ζεκαληηθφηεηα πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ ηα Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα ζηήξημεο κέζσ ησλ θνλδπιίσλ πνπ 

ρνξεγνχληαη γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο. Σέινο, ζην 4
ν
 

θεθάιαην ηεο εξγαζίαο απηήο αλαθέξεηαη ε ζπκβνιή ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηψλ 

θαη Δπηθνηλσλίαο ζηελ αλάπηπμε ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ε Πεξηθεξεηαθή 

Αλάπηπμε ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ηε ζπκβνιή δηάθνξσλ αθαδεκατθψλ θαη 

εξεπλεηηθψλ θνξέσλ, αιιά θαη ε πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί κε ηε 

ζπκκεηνρή ζηα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα ηήξημεο. 

Λέμεηο-θιεηδηά: ΣΠΔ, Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε, Γπηηθή Μαθεδνλία, Διιάδα, 

Δπξσπατθή Έλσζε 
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ABSTRACT 

 

This Diploma thesis marks the successful completion of my undergraduate 

studies as an undergraduate student of the Department of Informatics and 

Telecommunications Engineering of the University of Western Macedonia. The 

subject of this paper is the role of the implementation and contribution of Information 

and Communication Technologies in Regional Development. Initially, in the 1
st
 

chapter the definition and implementation of Information and Communication 

Technologies is pointed out in every society sector and then the model of Regional 

Development is presented. Subsequently, the 2
nd

 chapter describes the role of 

Information and Communication Technologies in the development of the European 

Union, their link with the European Funding programs during 2014-2020 and how 

through them the European Union‟s Regional Development is implemented. As far as 

the 3
rd

 chapter is concerned, the first part presents the use and application of 

Information and Communication Technologies in Greece, along with their 

contribution to the achievement of the objectives set, as well as the creation of 

professional opportunities and investments in Greece.  The 2
nd

 part of the 3
rd

 chapter 

presents the Regional Development in Greece following the implementation of the 

“Kallikratis” program and the importance of the European Funding programs through 

the funds allocated for the economic and social development of Greece. Conclusively, 

in the 4
th

 chapter of this paper, the contribution of Information and Communication 

Technologies to the development of Western Macedonia is presented, as well as the 

Regional Development of Western Macedonia with the contribution of various 

academic and research institutions, along with the achievement of the objectives set 

by the participation in the European Funding programs. 

Key-words: ICT, Regional Development, Western Macedonia, Greece, European 

Union 
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Δπραξηζηίεο 

 

ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο αλζξψπνπο, νη νπνίνη 

ζηήξημαλ θαη ζπλέβαιιαλ, ν θαζέλαο κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν, ζηελ εθπφλεζε ηεο 

Γηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο επηβιέπνληεο θαζεγεηέο κνπ θ. Παληειή 

Αγγειίδε θαη θ. Ησάλλε Μπαθνχξν γηα ηελ άκεζε αληαπφθξηζε θαη θαζνδήγεζή ηνπο 

επί ηνπ ζέκαηνο ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Καηφπηλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηελ θ. Θσκαή Καξακήηζνπ, γηα 

ηελ απεξηφξηζηε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο 

Γηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, θαζψο επίζεο θαη γηα ηηο θαζνξηζηηθέο ζπκβνπιέο θαη 

παξαηεξήζεηο ηεο. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ, γηα ηελ απεξηφξηζηε 

πιηθή θαη εζηθή ζηήξημε θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. 
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Απαγνξεχεηαη ε αληηγξαθή, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο, εμνινθιήξνπ ή ηκήκαηνο απηήο, γηα εκπνξηθφ ζθνπφ. Δπηηξέπεηαη ε 

αλαηχπσζε, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή γηα ζθνπφ κε θεξδνζθνπηθφ, εθπαηδεπηηθήο ή 

εξεπλεηηθήο θχζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα αλαθέξεηαη ε πεγή πξνέιεπζεο θαη λα 

δηαηεξείηαη ην παξφλ κήλπκα. Δξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ηεο εξγαζίαο γηα 

θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ πξέπεη λα απεπζχλνληαη πξνο ηνλ ζπγγξαθέα.  

 

Οη απφςεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην έγγξαθν εθθξάδνπλ ην 

ζπγγξαθέα θαη δελ πξέπεη λα εξκελεπηεί φηη αληηπξνζσπεχνπλ ηηο επίζεκεο ζέζεηο 

ηεο Πνιπηερληθήο ρφιεο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.C.T. in Regional Development 

 

 

 
8 

Πεξηερφκελα 
ΠΔΡΗΛΖΦΖ ................................................................................................................... 4 

ABSTRACT ................................................................................................................... 5 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΗ ΔΝΝΟΗΔ ΣΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ............................................................................................................. 12 

1.1 Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ .............................................. 12 

1.1.1 Δηζαγσγηθέο έλλνηεο ............................................................................... 12 

1.1.2 Ζ «Δπαλάζηαζε» ησλ ΣΠΔ ................................................................... 13 

1.1.3 Πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ................................................... 14 

1.1.4 Ζ επίδξαζε ησλ ΣΠΔ ζηνλ θνηλσληθννηθνλνκηθφ ηνκέα ...................... 15 

1.1.5 Ζ επίδξαζε ησλ ΣΠΔ ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα ....................................... 16 

1.1.6 Ζ επίδξαζε ησλ ΣΠΔ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα .................................... 17 

1.1.7 Ζ επίδξαζε ησλ ΣΠΔ ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ηνκέα .................................. 18 

1.1.8 Σν «Φεθηαθφ Υάζκα» ........................................................................... 18 

1.1.9 Κίλδπλνη πνπ εγθπκνλνχλ απφ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ............................... 19 

1.1.10 Ζ πξφθιεζε ηνπ νξηζκνχ ησλ ΣΠΔ ....................................................... 19 

1.1.11 Ο νξηζκφο ησλ ΣΠΔ ζε έλαλ αζχλνξν θφζκν ....................................... 20 

1.1.12 Πξνζέιθπζε επελδχζεσλ έληνλεο πιεξνθφξεζεο ............................... 22 

1.1.13 Έλα λέν ςεθηαθφ πεξηβάιινλ δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ startups ............ 24 

1.1.14 Οη ηερλνινγίεο ηνπ κέιινληνο ............................................................... 25 

1.2 Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ............................................................................... 31 

1.2.1  Δηζαγσγηθέο Έλλνηεο ............................................................................. 31 

1.2.2  Ζ ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε .............................. 31 

1.2.3  Δκπφδηα θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε .... 33 

1.2.4  Ζ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ε «Νέα Οηθνλνκία» .............................. 34 

1.2.5  Ζ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ν εθκεδεληζκφο ηεο απφζηαζεο ............ 35 

1.2.6  Σν ράζκα κεηαμχ θεληξηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ πεξηθεξεηψλ .............. 36 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ .......................................................................................................... 38 

2.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηελ Δπξψπε ................................................................... 38 

2.2 Φεθηαθή Δληαία Αγνξά ................................................................................. 39 

2.3 ηφρνη ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ...................... 40 



I.C.T. in Regional Development 

 

 

 
9 

2.4 Τπνζηήξημε ησλ ζηφρσλ ηεο ΔΔ γηα ηε πεξίνδν 2014-2020 ........................ 40 

2.5 Οη θηλεηήξηνη κνρινί αλάπηπμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο .......................... 41 

2.6 «Οξίδνληαο 2020» ......................................................................................... 42 

2.7 «Οξίδνληαο 2020» θαη ΣΠΔ .......................................................................... 43 

2.8 ηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» ......................................................................... 44 

2.9 ηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» θαη ΣΠΔ .......................................................... 45 

2.10 ηξαηεγηθέο Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο ................................................. 46 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ......................................................................................................... 49 

3.1 Ζ εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηελ Διιάδα ............................................................. 49 

3.1.1 Δηζαγσγή ............................................................................................... 49 

3.1.2 Σνκέαο Πιεξνθνξηθήο ........................................................................... 50 

3.1.3 Σνκέαο Σειεπηθνηλσληψλ – Κχξηα ζηνηρεία .......................................... 51 

3.1.4 Σνκέαο Σειεπηθνηλσληψλ – Γεπηεξεχνληα ζηνηρεία ............................. 52 

3.1.5 Γεκηνπξγία επθαηξηψλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν .......................................... 55 

3.1.6 Κξηηήξηα επηινγήο επελδχζεσλ ησλ ΣΠΔ ζηελ Διιάδα ....................... 55 

3.1.7 Ζ Δζληθή Φεθηαθή ηξαηεγηθή 2016-2021 ........................................... 56 

3.1.8 Ο θαηαιπηηθφο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηελ αλάπηπμε ησλ startups ................ 58 

3.1.9 Δλίζρπζε πξφζβαζεο, ρξήζεο θαη πνηφηεηαο ησλ ΣΠΔ ........................ 58 

3.2 Ζ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ζηελ Διιάδα ....................................................... 60 

3.2.1  Δηζαγσγή ............................................................................................... 60 

3.2.2  Πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο» .................................................................. 60 

3.2.3  Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ΔΠΑ 2014-2020 .................................. 62 

3.2.4  Ζ Διιεληθή ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα «Οξίδνληαο 2020» ................. 63 

3.2.5  ηξαηεγηθή Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο γηα ηελ Έμππλε Δμεηδίθεπζε 

2014-2020 ............................................................................................................. 65 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΣΖ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ .................................................................................... 68 

4.1 Δηζαγσγηθά ηνηρεία ..................................................................................... 68 

4.2 Ζ Οηθνλνκηθή Κξίζε ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία .............................................. 70 

4.3 Σα Αθαδεκατθά Ηδξχκαηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο .................................... 71 

4.3.1 Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ...................................................... 72 

4.3.2 Σ.Δ.Η. Γπηηθήο Μαθεδνλίαο .................................................................... 73 



I.C.T. in Regional Development 

 

 

 
10 

4.3.3 Σν Νέν Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ......................................... 75 

4.4 Σα θίλεηξα δξάζεο ησλ Αθαδεκατθψλ Ηδξπκάησλ ζηε Πεξηθεξεηαθή 

Αλάπηπμε .................................................................................................................. 78 

4.5 Σα εκπφδηα δξάζεο ησλ Αθαδεκατθψλ Ηδξπκάησλ ζηε Πεξηθεξεηαθή 

Αλάπηπμε .................................................................................................................. 78 

4.6 Παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ startups ζηε ΠΓΜ .. 79 

4.7 Αλάπηπμε ησλ ΣΠΔ θαη Φεθηνπνίεζε ηεο ΠΓΜ ......................................... 80 

4.8 Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ................. 81 

4.9 ηξαηεγηθή Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο ΠΓΜ ..................................................... 83 

4.10 ηξαηεγηθή Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία- ........... 91 

4.11 Αλάιπζε SWOT ησλ ΣΠΔ ζηε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ............... 93 

4.12 Δηαηξείεο ΣΠΔ ζηε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο .................................. 95 

4.13 Πξφγξακκα INTERREG EUROPE – Έξγν RELOS3 .................................. 95 

4.14 Πξφγξακκα INTERREG EUROPE – Έξγν SKILLS+ ................................. 97 

4.15 Πξφγξακκα INTERREG EUROPE – Έξγν SARURE ............................... 106 

ΔΠΗΛΟΓΟ................................................................................................................ 108 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ....................................................................................................... 109 

Ζιεθηξνληθή Βηβιηνγξαθία .................................................................................... 109 

Ξελφγισζζε βηβιηνγξαθία ..................................................................................... 112 

 

Πίλαθαο Πεξηερνκέλνπ Δηθφλσλ 

Δηθφλα 1: πζηαηηθά ζηνηρεία ησλ ΣΠΔ ...................................................................... 21 

Δηθφλα 2: Δπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ ζε δηζεθαηνκκχξηα επξψ παγθνζκίσο .. 21 

Δηθφλα 3: Ζ εθηίκεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληίθηππνπ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζε κεγάιεο 

εθαξκνγέο ην 2025 ζε ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα εηεζίσο. ........................................ 28 

Δηθφλα 4: 12 ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ........................................................................... 30 

Δηθφλα 5: Ζ κέρξη ζηηγκήο θαηαλνκή ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ 

Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δπξψπε γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2014-2020 ................................ 41 

Δηθφλα 6: Δπηζθφπεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ ελαζρφιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Οξίδνληαο 2020 ............................................................................................................ 44 

Δηθφλα 7: Οη εμειίμεηο ησλ ΣΠΔ ζηελ Δπξψπε θαηά ην δηάζηεκα 2005-2014 ........... 46 

Δηθφλα 9: Υάξηεο θαηάηαμεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε ζρέζε 

κε ηηο επηδφζεηο θαηλνηνκίαο ........................................................................................ 48 

Δηθφλα 10: Καηάηαμε γηα ην 2017 κε βάζε ην δείθηε ςεθηαθήο νηθνλνκίαο θαη 

θνηλσλίαο ..................................................................................................................... 57 



I.C.T. in Regional Development 

 

 

 
11 

Δηθφλα 11: πζρέηηζε πξνηεηλφκελσλ ΣΠΔ κε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο νηθνλνκηθνχο 

θιάδνπο ........................................................................................................................ 59 

Δηθφλα 12: Ζ πεξηθεξεηαθή δηαίξεζε ηεο Διιάδαο ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο ................................................................................................................ 61 

Δηθφλα 13: Κνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε (εθαη. επξψ) ζε εγθεθξηκέλα έξγα ζχκθσλα κε 

ην πξφγξακκα Οξίδνληαο 2020 ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ......................... 63 

Δηθφλα 14: Ο δηακνηξαζκφο ηεο θνηλνηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο (εθαη. επξψ)  ζηελ 

Διιάδα ζρεηηθά κε ηνλ άμνλα «Κνηλσληθέο Πξνθιήζεηο» .......................................... 64 

Δηθφλα 15: Ο δηακνηξαζκφο ηεο θνηλνηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο (εθαη. επξψ)  ζηελ 

Διιάδα ζρεηηθά κε ηνλ άμνλα «Βηνκεραληθή Τπεξνρή» ............................................ 64 

Δηθφλα 16: Καηαλνκή δαπάλεο ζε έξγα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηε ΓΓΔΣ  θαηά ηε 

πεξίνδν 2014-2015....................................................................................................... 67 

Δηθφλα 17: Υάξηεο α. ηεο ζέζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν, β. ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ... 68 

Δηθφλα 18: χγθξηζε ηνπ ΑΔΠ θαηά ηε πεξίνδν 2010-2014 κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο SKILLS+ ............................................................................................. 98 

Δηθφλα 19: Ρπζκνί αλάπηπμεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ΑΔΠ θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 

2010-2014 .................................................................................................................... 98 

Δηθφλα 20: Ρπζκνί αλάπηπμεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ΑΔΠ θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 

2010-2014 .................................................................................................................... 99 

Δηθφλα 21: Γείθηεο Φεθηαθήο  Οηθνλνκίαο θαη Κνηλσλίαο ην έηνο 2017 ................... 99 

Δηθφλα 22: Δπξπδσληθή πξφζβαζε ησλ λνηθνθπξηψλ ζε πνζνζηφ θαηά ηε ρξνληθή 

πεξίνδν 2012-2016..................................................................................................... 101 

Δηθφλα 23: Πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζην δηαδίθηπν απφ ην ζπίηη ζε πνζνζηφ θαηά ηε 

ρξνληθή πεξίνδν 2012-2016 ....................................................................................... 102 

Δηθφλα 24: Πνζνζηφ αηφκσλ ειηθίαο 16-74 πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν εθηφο 

ζπηηηνχ ή ζηε δνπιεία θαηά ηε πεξίνδν 2012-2016 .................................................. 102 

Δηθφλα 25: Πνζνζηφ ζπρλφηεηαο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά 

ηελ εβδνκάδα απφ άηνκα 16-74 ρξνλψλ θαηά ηε πεξίνδν 2012-2016 ...................... 103 

Δηθφλα 26: Πνζνζηφ αηφκσλ πνπ δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 

κέρξη θαη ην 2015 ....................................................................................................... 103 

Δηθφλα 27: Πνζνζηφ αηφκσλ πνπ ρεηξηδφηαλ ηελ ππεξεζία ησλ δηαδηθηπαθψλ 

ζπλαιιαγψλ θαηά ηε πεξίνδν 2012-2016 .................................................................. 104 

Δηθφλα 28: Πνζνζηφ αηφκσλ πνπ πνπινχζε αγαζά θαη ππεξεζίεο κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 2012-2016 ....................................................... 104 

Δηθφλα 29: Πνζνζηφ αηφκσλ πνπ αγφξαδε αγαζά θαη ππεξεζίεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 

θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 2012-2016 ......................................................................... 105 

Δηθφλα 30: Πνζνζηφ αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ηηο ππεξεζίεο ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 2011-2016 ................................................ 105 

Δηθφλα 31: Πνζνζηφ αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ηα θνηλσληθά δίθηπα θαηά ηε 

ρξνληθή πεξίνδν 2012-2016 ....................................................................................... 106 

 



I.C.T. in Regional Development 

 

 

 
12 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΙ ΔΝΝΟΙΔ ΣΧΝ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ 

ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 

1.1 Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ 

 

1.1.1 Δηζαγσγηθέο έλλνηεο 

 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε έρεη κεηαβάιιεη ξηδηθά ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ ζχγρξνλσλ 

θξαηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη έρεη απμήζεη θαηαθφξπθα ηνλ 

αληαγσληζκφ, ν νπνίνο, αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπο ζηφρνπο 

ηνπο, κεηαθέξεηαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα ζχγρξνλα 

δεδνκέλα, νη θξαηηθνί κεραληζκνί θαη νη επηρεηξήζεηο ηείλνπλ λα απμήζνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο ζηνρεχνληαο ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπο, ελψ παξάιιεια 

επηζηξαηεχνληαη θαηλνηφκεο ηδέεο, κνληέια θαη πξνγξάκκαηα. Σα κνληέια απηά 

δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα εκπεηξία θαη εθαξκφδνληαη κε ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε λα πξνζθέξνπλ ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα νξγάλσζεο, επηζηεκνληθήο θαη 

ηερληθήο θχζεο. Δπηπξνζζέησο, ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζε θάζε ηχπν 

ππεξεζίαο ή επηρείξεζεο απνηειεί αλαπφζπαζην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο 

εθζπγρξνληζκνχ ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ζεκαληηθφ παξάγνληα αληαγσληζκνχ. 

ήκεξα, νη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) απνηεινχλ ηελ 

ππνδνκή πνπ επηηξέπεη ηε ζχγρξνλε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ. Αλ θαη δελ ππάξρεη 

έλαο θαζνιηθφο νξηζκφο γηα ηηο ΣΠΔ, ν φξνο πεξηιακβάλεη γεληθά φιεο ηηο ζπζθεπέο, 

ηα ζηνηρεία δηθηχσζεο, ηηο εθαξκνγέο θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ, φηαλ ζπλδπάδνληαη, 

επηηξέπνπλ ζε άηνκα θαη νξγαληζκνχο, φπσο επηρεηξήζεηο, κε θεξδνζθνπηθνχο 

νξγαληζκνχο, θπβεξλήζεηο θ.ιπ. λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηνλ ςεθηαθφ θφζκν 

(Edward, 1990 & Malecki
1
, 1991 Graham & Marvin

2
, 1996 Karlsson

3
, 2010). Οη ΣΠΔ 

πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηε δπλαηφηεηα ελζχξκαηεο ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν φζν θαη ηε 

ζχλδεζε ζε απηφ κε θηλεηά ηειέθσλα κέζσ ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ. Δπίζεο, 

πεξηιακβάλνπλ ζπκβαηηθέο ηερλνινγίεο, φπσο ζηαζεξά ηειέθσλα, ξαδηνθσληθέο θαη 

ηειενπηηθέο εθπνκπέο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζήκεξα, παξάιιεια κε ηηο 

ΣΠΔ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, φπσο ε ηερλεηή λνεκνζχλε θαη ε ξνκπνηηθή 

(Karlsson
3
, 2010). 

Οη ΣΠΔ ζπγρένληαη ζπρλά κε ηελ έλλνηα ηεο Πιεξνθνξηθήο (Information 

Technology), γεληθά φκσο πεξηιακβάλνπλ κηα επξχηεξε θαη πιεξέζηεξε ιίζηα φισλ 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ηηο ςεθηαθέο 

ηερλνινγίεο ζε ζρέζε κε ηε Πιεξνθνξηθή, ελψ παξάιιεια ε ιίζηα απηή 

                                                 
1
 Technology and Economic Development: The Dynamics of Local, Regional, and  National Change 

2
 Telecommunications and the City Electronic Spaces 

3
 ICT and Regional Economic Dynamics: A Literature Review 
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εκπινπηίδεηαη δηαξθψο. Οξηζκέλα ζηνηρεία, φπσο νη ππνινγηζηέο θαη ηα ηειέθσλα, 

ππάξρνπλ εδψ θαη δεθαεηίεο, ελψ άιια, φπσο ηα Smartphones, νη ςεθηαθέο 

ηειενξάζεηο θαη ηα ξνκπφη, είλαη πην πξφζθαηα. Οη ΣΠΔ δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζε 

απηά ηα ζηνηρεία, αιιά πεξηιακβάλνπλ επίζεο θαη ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ 

παξαπάλσ. Δλ ζπλερεία, ε εθαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ αλαδεηθλχεη ηελ 

πξαγκαηηθή δπλακηθή αιιά θαη ησλ θίλδπλν πνπ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ νη ΣΠΔ. 

(Karlsson
3
, 2010). 

 

1.1.2 Η «Δπαλάζηαζε» ησλ ΣΠΔ 

 

Ζ «Δπαλάζηαζε» ησλ ΣΠΔ
4
 νθείιεηαη ζην γεγνλφο ηεο γξήγνξεο αλάπηπμεο θαη 

εμάπισζήο ηνπο παγθνζκίσο, κε αληίθηππν ηελ επίδξαζή ηνπο ζε φιεο ηηο πηπρέο πνπ 

ζπλαπνηεινχλ κηα θνηλσλία. ρεηηθά κε ηνλ φξν «Δπαλάζηαζε», απηφο κπνξεί λα 

ζεσξείηαη: 

 Μηα επαλάζηαζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζπκβνιή ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηνλ 

ηνκέα ησλ ΣΠΔ, ζηε βηνκεραλία θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ΣΠΔ θαη ην ζπληειεζηή παξαγσγηθφηεηαο (Oliner & Sichel, 2000, Jorgenson 

& Stiroh, 2000). 

 Μηα επαλάζηαζε ηεο γλψζεο, ηεο δεκηνπξγίαο, ηεο θσδηθνπνίεζεο θαη ηεο 

δηάδνζεο ηεο γλψζεο (Kirkman, 2002), ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη αληαγσληζηηθφηεηα, θαζψο επίζεο θαη ηε δηεπθφιπλζε 

πξφζβαζεο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ΣΠΔ θαη ζηελ θαιχηεξε αθνκνίσζε ησλ 

λέσλ ιεηηνπξγηψλ ηεο. 

 Μηα επαλάζηαζε ηεο κάζεζεο πνπ ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ζηε δηα βίνπ κάζεζε (Hanna, 2010). Σν 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ αηφκσλ κηαο θνηλσλίαο απνηειεί θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ νξγαλψζεσλ, ησλ εηαηξεηψλ θαη 

ησλ θξαηψλ. (Drucker, 1993 , Lundvall, 1996). 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο «Δπαλάζηαζεο» ησλ ΣΠΔ κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ 

ππφζηαζε σο εμήο: 

 Με ηελ επηηάρπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ 

αληαπφθξηζεο. 

 Μέζσ ησλ νξγαληζκψλ δηθηχσζεο. 

 Γεκηνπξγψληαο ζεκαληηθέο επθαηξίεο γηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, λέα 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηα νπνία ζρεηίδνληαη θαη ελζσκαηψλνπλ ηηο λέεο 

πςειέο ηερλνινγίεο. 

                                                 
4
 Dynamics of ICT development in the EU 
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1.1.3 Πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

 

Οη ΣΠΔ θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλδέζεηο κεηαμχ ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη 

ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο. Σν εγρείξεκα απηφ δελ 

επηηπγράλεηαη κε απιή ππνθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ ηερληθψλ βάζεη θξηηεξίσλ 

παξαγσγηθφηεηαο, αιιά κέζσ ζπλερνχο εμέιημεο ησλ δηαδηθαζηψλ κε ηερλνινγηθφ 

ππφβαζξν. 

Ζ αλαβάζκηζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ, θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ 

απαηηεί αξθεηά βήκαηα, ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί πξνζεθηηθή κειέηε ησλ 

αλαγθψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο. Σα βήκαηα απηά κπνξνχλ λα 

ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξία δηαδνρηθά ζηάδηα. Αξρηθά, ππάξρνπλ ηα βήκαηα πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ αληηθαηάζηαζε πξνεγνχκελσλ ζπζηεκάησλ θαη πξαθηηθψλ κε 

αλαβαζκηζκέλα ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα πνπ απμάλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Αθνινπζνχλ βήκαηα ηα νπνία, εμαηηίαο ηεο ζηαδηαθήο 

εμάπισζεο ησλ ΣΠΔ, ζα νδεγνχλ ζε παξάιιειε εμέιημε ησλ ειεθηξνληθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία έρνπλ έδξα νη επηρεηξήζεηο. Βαζηθή  πξνυπφζεζε 

γηα ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε κέζσ ησλ ΣΠΔ είλαη ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ησλ πεξηνρψλ πξνο εμέηαζε, δειαδή ηνπηθνί θαη θξαηηθνί 

θνξείο, επηρεηξεκαηίεο θαη θαηαλαισηέο, ελψ φινη νη πνιίηεο ζα πξέπεη ζηαδηαθά λα 

ελεκεξσζνχλ θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε θαη ηα πνιιαπιά νθέιε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ. Δπηπξνζζέησο, ε ζπρλφηεξε αιιειεπίδξαζε κε ηέηνηα κέζα κπνξεί λα 

ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ θαζνιηθή απνδνρή ηνπο. Χζηφζν, ε αλάπηπμε ησλ ΣΠΔ 

γίλεηαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο, θαζηζηψληαο ηηο ππάξρνπζεο πνιηηηθέο θαη 

ζηξαηεγηθέο ζπρλά μεπεξαζκέλεο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνθιήζεηο 

θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ ηαρεία θαη επξεία αλάπηπμε. Δπηπιένλ, νη ππεχζπλνη ράξαμεο 

ηεο πνιηηηθήο ρξεηάδνληαη κηα ελεκεξσκέλε, ζαθή επηζθφπεζε θαη πεξηεθηηθά ζρέδηα 

γηα ηελ αλάπηπμε, αμηνιφγεζε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ βειηηψλνπλ ηελ 

πνηφηεηα δσήο ζηηο πεξηθέξεηέο ηνπο, έρνληαο ππφςε ηαπηφρξνλα ηα δπλεηηθά 

πιενλεθηήκαηα ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε επηζθφπεζε απηή 

πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ, ηελ πξνεηνηκαζία ιίζηαο 

κε πξνηεηλφκελα ηερλνινγηθά κέζα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαζψο θαη ηε 

δηεξεχλεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ αληίζηνηρσλ πξαθηηθψλ ζε άιιεο πεξηθέξεηεο θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο. 

Δπηπξνζζέησο, ην θξάηνο νθείιεη λα πξνζθέξεη νηθνλνκηθά θίλεηξα θαη 

ρξεκαηνδνηήζεηο ζε επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα αλαβαζκίζνπλ ην ζχζηεκα θαη 

ηηο ππεξεζίεο ηνπο, θαζψο θαη λα εκπιαθνχλ κε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Ζ αχμεζε 

ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπλεπάγεηαη θαη αλαβάζκηζή ηεο. Θα πξέπεη λα 

ηνληζηεί πσο, απνηειψληαο παξάδεηγκα επειημίαο, νη ηνπηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα 

κεηαβάιινπλ θαηάιιεια ηα ζπζηήκαηα ηνπο, λα κεραλνγξαθήζνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο 

θαη λα αλαβαζκίζνπλ ηελ ππεξεζία ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ.  
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Ζ πξνζθνξά ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ νδεγεί ζε εθηεηακέλε έξεπλα ησλ δηαδηθαζηψλ, πνπ ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη θάζε επηρείξεζε ζε πξαθηηθά δεηήκαηα, γηα ηε κείσζε ησλ πηζαλψλ 

θηλδχλσλ θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο ζηελ νπνία απεπζχλνληαη ή 

επηζπκνχλ λα απεπζπλζνχλ. Δπηπιένλ, ε επάξθεηα ζε ρψξν θαη πξνζσπηθφ ζα πξέπεη 

λα ζπλππνινγηζηεί θαηά ηελ ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε ησλ νξγαληζκψλ.  

 Δίλαη ζεκαληηθφ θάζε επηρείξεζε λα δηαηεξεί θάπνηα αξρεία θαηαγξαθήο ηεο 

πξνφδνπ ηεο πξηλ θαη κεηά ηηο φπνηεο αλαβαζκίζεηο αθνινπζεί, έηζη ψζηε λα 

ππνινγίζεη ην φθεινο θαη αλ απηφ εληέιεη ηαπηίδεηαη κε ην αλακελφκελν ή ην 

επηζπκεηφ. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πσο θάζε πεξηνρή ζα πξέπεη 

λα ζέηεη ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο γηα ηελ αλάπηπμή ηεο ζε βάζνο ρξφλνπ, εθαξκφδνληαο 

ηφζν άκεζα θάπνηα κέηξα, φζν θαη ζε βάζνο ρξφλνπ.  

Ζ αλαβάζκηζε κίαο πεξηθεξεηαθήο πεξηνρήο κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ζπλεξγαζία 

ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθή ε χπαξμε κηαο θνηλήο 

ζηξαηεγηθήο αλαθνξηθά κε ηηο θαηλνηνκίεο πνπ ε εθάζηνηε πεξηνρή ζα επηζηξαηεχζεη 

ηελ χπαξμε ησλ ππνδνκψλ γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηεο. 

 

1.1.4 Η επίδξαζε ησλ ΣΠΔ ζηνλ θνηλσληθννηθνλνκηθφ ηνκέα 

 

ρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή επίδξαζε ησλ ΣΠΔ, απηέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πιεζψξα νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ, ελψ έρνπλ αιιάμεη δξαζηηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν νη άλζξσπνη εξγάδνληαη, επηθνηλσλνχλ, καζαίλνπλ, αθνκνηψλνπλ θαη δνπλ. 

Δπηπιένλ, νη ηειεπηαίεο, ζπλερίδνπλ λα πξσηνπνξνχλ, θαζψο πξψηα νη ππνινγηζηέο 

θαη ηψξα ηα ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα πξαγκαηνπνηνχλ πνιιά απφ ηα θαζήθνληα ησλ 

αλζξψπσλ. Γηα παξάδεηγκα, αξρηθά νη ππνινγηζηέο απαληνχζαλ ζηα ηειέθσλα θαη 

θαηεχζπλαλ ηηο θιήζεηο ζηα θαηάιιεια άηνκα, ηψξα ηα ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα φρη 

κφλν κπνξνχλ λα απαληήζνπλ ζηηο θιήζεηο, αιιά κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ πην 

γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ηα αηηήκαηα ησλ πειαηψλ γηα δηάθνξεο ππεξεζίεο 

(Karlsson
3
, 2010). Δπηπξφζζεηα, αμηνζεκείσην είλαη φηη νη ΣΠΔ σζνχλ κεγάιεο 

αιιαγέο ζηελ θνηλσλία, θαζψο ηα άηνκα πιένλ ηείλνπλ λα απνκαθξχλνληαη απφ ηηο 

πξνζσπηθέο θαη θπζηθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη θαηεπζχλνληαη πξνο ηηο ςεθηαθέο. 

Απηή ε λέα επνρή έρεη ιάβεη ηελ νλνκαζία ηεο «Φεθηαθήο Δπνρήο» (Karlsson
3
, 

2010). 

Δλ ζπλερεία, ηα νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα εληνπίδνληαη ηφζν ζηελ αγνξά 

ησλ ΣΠΔ φζν θαη επξχηεξα ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα θαη ζηελ θνηλσλία ζην 

ζχλνιφ ηεο. ηα πιαίζηα ηεο αγνξάο ησλ ΣΠΔ, ε πξνψζεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, 

έρεη θάλεη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ παξνρή δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ θζελφηεξε γηα ηνπο 

πάξνρνπο ησλ ΣΠΔ θαη ηνπο πειάηεο ηνπο, παξέρνληαο παξάιιεια λέεο επθαηξίεο 

ζηελ αγνξά. Γηα παξάδεηγκα, νη ηειεθσληθέο εηαηξείεο πνπ παιαηφηεξα έπξεπε λα 

θαηαζθεπάζνπλ θαη λα δηαηεξνχλ ρηιηφκεηξα ηειεθσληθψλ γξακκψλ, έρνπλ 
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επηθεληξσζεί ζε πην πξνεγκέλα ζπζηήκαηα δηθηχσζεο θαη κπνξνχλ λα παξέρνπλ 

ππεξεζίεο ηειεθψλνπ, ηειεφξαζεο θαη δηαδηθηχνπ, κε ηνπο θαηαλαισηέο λα 

απνιακβάλνπλ πιένλ πεξηζζφηεξεο επηινγέο ηφζν απφ ηελ παξνρή φζν θαη απφ ηηο 

ηηκέο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ππεξεζηψλ (Karlsson
3
, 2010). 

Όζνλ αθνξά ην ηνκέα ηεο πγείαο, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο 

πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζεί ζηελά ηε δεκφζηα πγεία αμηνπνίεζε ηηο δπλαηφηεηεο 

πνπ παξέρνληαη απφ ηηο ΣΠΔ πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή, 

αλάιπζε θαη εξκελεία δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκφζηα πγεία. Πξέπεη λα 

ηνληζηεί φηη ηα θηλεηά ηειέθσλα κε πινήγεζε GPS πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο 

πξσηαξρηθφο παξάγνληαο ησλ ζρεδίσλ εηνηκφηεηαο γηα θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη 

θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο 

πλνςίδνληαο, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη νη ΣΠΔ έρνπλ άκεζε ζρέζε κεηαμχ 

ηνπο ζηε ζεκεξηλή επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Μπνξνχλ, δειαδή, λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο παξέρνληαο ηηο 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα ζε ειάρηζην ρξφλν θαη θφζηνο, 

εληζρχνληαο έηζη ηελ παξαγσγηθφηεηα ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο θαη ηνπο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο (Saundarjya & Mrinal
5
, 2005). 

 

1.1.5 Η επίδξαζε ησλ ΣΠΔ ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα 

 

Ζ ηθαλφηεηα ελφο έζλνπο λα ζπκκεηέρεη ζηε ςεθηαθή νηθνλνκία ή λα κπνξεί λα 

ζπλδεζεί ςεθηαθά κε ηνλ ππφινηπν θφζκν νλνκάδεηαη ειεθηξνληθή εηνηκφηεηα. Ζ 

ηθαλφηεηα απηή, επίζεο, πηνζεηεί ζε έλα κεγάιν βαζκφ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηθέξνπλ 

νη ΣΠΔ, αιιά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

θνηλσληθννηθνλνκηθή ιεηηνπξγία. 

Οη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ νη ΣΠΔ ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο ησλ 

ΣΠΔ, ζηελ αχμεζε ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ γηα ηηο ππνδνκέο θαη ηηο ππεξεζίεο 

ησλ ΣΠΔ, αιιά θαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεξδψλ απφ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

ηειεπηαίσλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζεκαζία ησλ ΣΠΔ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 

ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ κέζα ζε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν θαη 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, είλαη ηφζν κεγάιε, πνπ ζεσξείηαη απφ πνιινχο σο ε 

ηέηαξηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε. 
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1.1.6 Η επίδξαζε ησλ ΣΠΔ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα 

 

Απνηειεί γεγνλφο πσο ε έληαμε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία
6
, εζηηάδεη ζηελ έθθξαζε κηαο νιηζηηθήο, δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο 

κάζεζεο θαη ηαπηνρξφλσο, είλαη ελζσκαησκέλε ζηα επηκέξνπο γλσζηηθά καζήκαηα, 

πνπ πξνζθέξνληαη πξνο δηδαζθαιία. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο, εγθξίλνπλ ην γεγνλφο πσο 

νη ΣΠΔ αθελφο ηνπνζεηνχληαη ζε έλα επξχ θάζκα καζεκάησλ θαη αθεηέξνπ πσο 

απνηεινχλ ηελ αηρκή ηνπ δφξαηνο ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο δχλαληαη λα ζπλδξάκνπλ 

νπζησδψο θαη ακνηβαίσο, ζην πιέγκα εθπαηδεπηηθψλ – καζεηψλ – εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

Δλ ζπλερεία, ε έληαμε θαη ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο, εμειίζζεηαη ζε εμαηξεηηθά δεκνθηιέο πεδίν ελδηαθέξνληνο, θαζψο 

γίλεηαη ε απνηίκεζε ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ εθαξκνγψλ ηνπο ζηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία. Γεδνκέλνπ απηνχ, νη Νέεο Σερλνινγίεο 

απνθηνχλ ραξαθηήξα γεληθήο θνπιηνχξαο, θαζφηη πξνσζνχλ κηα ακηγψο νξγαλσκέλε 

δηδαζθαιία, πνπ ζπλδπάδεη παηδαγσγηθά πιενλεθηήκαηα θαη απαξέγθιηηεο 

θαηλνηφκεο πξαθηηθέο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη Νέεο Σερλνινγίεο, ζπληζηνχλ κηα 

αζηείξεπηε πεγή πιεξνθφξεζεο σο πξνο ηνλ ηερλνινγηθφ αιθαβεηηζκφ, εληνχηνηο 

δελ απνηεινχλ πάληνηε ζεκείν νξζήο ηνκήο γηα ηεο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Σν θξίζηκν ζεκείν ηεο γλσζηνινγηθήο βάζεο είλαη ε ηνκή πεξηερνκέλνπ θαη 

παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο, δειαδή, ε ηθαλφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα 

κεηαζρεκαηίδεη ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο πνπ απηφο θαηέρεη ζε κνξθέο νη 

νπνίεο απφ παηδαγσγηθή άπνςε, είλαη δπλακηθέο. 

Τπφ απηφ ην δεδνκέλν, νη ΣΠΔ ζπκβάιινπλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηε κεζνδνινγία, πξνζδίδνληαο 

επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα. Μέζσ ηεο απηνεθπαίδεπζεο, ηεο ελίζρπζεο ηεο 

θξηηηθήο ζηάζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ, νη εθπαηδεπφκελνη νηθνδνκνχλ 

ηηο ηδέεο ηνπο κε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο έθθξαζεο. Οη Νέεο Σερλνινγίεο επηδξνχλ 

ζπκπιεξσκαηηθά ζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ζπκβάιινπλ ζηε δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, ζηελ αλάπηπμε ησλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ, 

θαζψο θαη ζηελ εθαξκνγή ελεξγεηηθψλ κεζφδσλ κάζεζεο. 
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1.1.7 Η επίδξαζε ησλ ΣΠΔ ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ηνκέα 

 

Ζ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε εμέιημε ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

ΣΠΔ έρεη επηθέξεη κεγάιε πξφνδν ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ, ελψ έρεη ζπκβάιεη 

δξαζηηθά ζηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, ζηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηε δηεπθφιπλζε ησλ εκπνξηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ζηε 

θαιχηεξε θαη ακεζφηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. 

Ζ εμέιημε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ΣΠΔ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηεξάζηην φγθν 

δεδνκέλσλ πνπ παξάγνληαη απφ απηέο δεκηνπξγνχλ γλψζεηο, ε αμηνπνίεζε ησλ 

νπνίσλ νδεγεί ζε λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, λένπο ηξφπνπο ζπλαιιαγψλ κεηαμχ 

επηρείξεζεο θαη πειάηε αιιά θαη κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ησλ θαηαζηεκάησλ απηψλ 

ζρεηηθά κε ηε πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Έηζη δεκηνπξγείηαη ην ιεγφκελν 

Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην. 

Δπαθφινπζν ησλ παξαπάλσ είλαη ε νινέλα θαη εληνλφηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

κέζσλ ησλ ΣΠΔ λα νδεγεί ζηελ απνθιεηζηηθή απηνκαηνπνίεζε ζηνλ παξαγσγηθφ 

ηνκέα θαη ηελ είζνδν ησλ ξνκπφη ζηηο εξγαζηαθέο ζέζεηο ησλ αλζξψπσλ. 

 

1.1.8 Σν «Φεθηαθφ Υάζκα» 

 

Παξά ηα πξναλαθεξζέληα πιενλεθηήκαηα, ε πξφζβαζε θαη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

δηαθέξεη κεηαμχ ησλ ρσξψλ, δειαδή, νη ρψξεο πνπ γλσξίδνπλ κεγαιχηεξε αλάπηπμε 

απνιακβάλνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα νθέιε ησλ κέζσλ απηψλ θαη, επνκέλσο, 

εθκεηαιιεχνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο επθαηξίεο πνπ 

παξέρνπλ νη ΣΠΔ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο γηα ην 2016, 

πάλσ απφ ην 75% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ έρεη πξφζβαζε ζε αζχξκαηε 

επηθνηλσλία κέζσ ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ. Αληηζέησο, ε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

κέζσ ηεο θηλεηήο ή ηεο ζηαζεξήο επξπδσληθφηεηαο παξακέλεη απαγνξεπηηθά 

δαπαλεξή ζε πνιιέο ρψξεο ιφγσ ηεο έιιεηςεο ησλ ππνδνκψλ ησλ ΣΠΔ πνπ 

ππάξρνπλ ζε απηέο. Δπηπιένλ, εθηηκάηαη φηη απφ ηνλ ζπλνιηθφ παγθφζκην πιεζπζκφ 

χςνπο 7,4 δηο, πεξηζζφηεξα απφ 4 δηο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, ελψ, κφλν 

1,1 δηο έρνπλ πξφζβαζε ζε Internet πςειήο ηαρχηεηαο (Karlsson
3
, 2010). Έηζη 

δεκηνπξγήζεθε ην ιεγφκελν «Φεθηαθφ Υάζκα».  

Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα, πνιιέο θπβεξλήζεηο, θαζψο, θαη κε θπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο πξνσζνχλ πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα πνπ απνζθνπνχλ ζηε γεθχξσζε 

ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο παξέρνληαο θαιχηεξε πξφζβαζε ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ζηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρνπλ νη ΣΠΔ ζε κεγάιε κεξίδα ησλ πνιηηψλ. Οη νξγαληζκνί 

απηνί ζεσξνχλ φηη φζνη δελ δηαζέηνπλ πξφζβαζε ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη 

απφ ηηο ΣΠΔ απνκαθξχλνληαη απφ ηηο πνιιαπιέο αληαγσληζηηθέο επθαηξίεο πνπ 

αλαθχπηνπλ, θαζψο επίζεο θαη απφ ηα νθέιε πνπ πξνζθέξνληαη, ελψ σο απνηέιεζκα 

απηνχ θηλδπλεχνπλ λα κείλνπλ πίζσ ζε θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν (Karlsson
3
, 

2010). Αμηνζεκείσην είλαη φηη ηα Ζλσκέλα Έζλε νξίδνπλ σο έλα απφ ηνπο βαζηθνχο 
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ζηφρνπο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ηελ αχμεζε θαη ηελ επέθηαζε ηεο πξφζβαζεο ζηηο 

ΣΠΔ θαη ηελ παξνρή θαζνιηθήο θαη πξνζηηήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν ζηηο ιηγφηεξν 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο έσο ην 2020 (Karlsson
3
, 2010). 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, ε δηάρπζε ησλ ΣΠΔ έρεη απμεζεί ηαρχηαηα απφ ηα κέζα 

ηνπ 1990 θαη κεηέπεηηα. Δλψ νη αλεπηπγκέλεο ρψξεο έρνπλ σθειεζεί ζεκαληηθά απφ 

ηελ εμέιημε ησλ ΣΠΔ, νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο δελ έρνπλ θαηαθέξεη αθφκα λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ηα νθέιε ηνπο ζε κεγάιν βαζκφ, θάηη πνπ έρεη νδεγήζεη ζην 

πξναλαθεξζέλ ςεθηαθφ ράζκα κεηαμχ ησλ ρσξψλ (Saundarjya & Mrinal
5
, 2005). Σν 

ράζκα απηφ, πνπ παξαηεξείηαη αθφκα θαη ζην εζσηεξηθφ πνιιψλ αλαπηπζζφκελσλ 

ρσξψλ, κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κέζσ ηεο κεγαιχηεξεο δξάζεο ησλ κε θξαηηθψλ 

νξγαληζκψλ θαζψο θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (Saundarjya & Mrinal
5
, 2005). 

 

1.1.9 Κίλδπλνη πνπ εγθπκνλνχλ απφ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

 

Οη ΣΠΔ δεκηνχξγεζαλ αξθεηά πξνβιήκαηα θαη πξνθιήζεηο ζε αηνκηθφ επίπεδν, 

ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Ζ ςεθηνπνίεζε ησλ 

δεδνκέλσλ, ε επέθηαζε ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ πςειήο ηαρχηεηαο θαη ην 

εθηεηακέλν παγθφζκην δίθηπν έρνπλ νδεγήζεη ζε λέα επίπεδα εγθιεκαηηθφηεηαο, 

φπνπ άηνκα κε θαθφβνπιε ζέιεζε κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ παξάλνκα πξφζβαζε ζε 

ζπζηήκαηα γηα λα θιέςνπλ ρξήκαηα ή ηδησηηθέο πιεξνθνξίεο, θαζψο θαη λα 

επεξεάζνπλ ζπζηήκαηα πνπ ειέγρνπλ θξίζηκεο ππνδνκέο. Δπηπξνζζέησο, νη 

ηειεπηαίεο έρνπλ σο επαθφινπζν ηελ απηνκαηνπνίεζε θαη ηα ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα 

πνπ εθηνπίδνπλ εξγαδφκελνπο, νη νπνίνη έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δεμηφηεηεο θαη δελ 

κπνξνχλ λα βξνπλ εχθνια λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο. Σέινο, νη ΣΠΔ νδήγεζαλ φιν 

θαη πεξηζζφηεξν ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ νη θφβνη φηη ν πιεζπζκφο ζα ράζεη ηελ “αλζξψπηλε πιεπξά 

ηνπ” (Karlsson
3
, 2010). 

 

1.1.10 Η πξφθιεζε ηνπ νξηζκνχ ησλ ΣΠΔ 

 

Σν κεγάιν εχξνο εθαξκνγψλ ησλ ΣΠΔ δεκηνπξγεί κηα πξφθιεζε γηα ηελ 

ζηαζεξφηεηα ηνπ νξηζκνχ ηνπο. Παξφιν πνπ ν φξνο ΣΠΔ εκθαλίδεηαη κέζα ζε έλα 

επξχ πιαίζην εθαξκνγψλ, ε αλάπηπμε ελφο πιαηζίνπ ηεξαξρηθήο ηαμηλφκεζεο ησλ 

νξηζκψλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπ φξνπ θαίλεηαη λα επηθέξεη θάπνηα ζχγρπζε. 

Καηά ηελ εθπαίδεπζε, ν φξνο ΣΠΔ ρξεζηκνπνηείηαη δηαθνξεηηθά, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξηηεξίσλ αλαθνξάο ηνπ ςεθηαθνχ αιθαβήηνπ, ησλ 

νξηζκψλ θαη ησλ θαλνληζκψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ ηνκέα, ησλ θιάδσλ ηεο ηερλνινγίαο 

ηεο πιεξνθνξίαο, ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο δηαθπβέξλεζεο. Δλ 

ζπλερεία, απηή ε πνηθηιία ησλ νξηζκψλ ζε θάζε ηχπν εθαξκνγήο παγθνζκίσο, κπνξεί 

λα πνηθίιεη επξέσο, σζηφζν ν πξσηαξρηθφο νξηζκφο ησλ ΣΠΔ πεξηζηξέθεηαη γχξσ 
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απφ ηηο ζπζθεπέο θαη ηηο ππνδνκέο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε κεηαθνξά ησλ πιεξνθνξηψλ 

κέζσ ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ. 

θνπφο νξηζκέλσλ εξεπλψλ ήηαλ ε αλάπηπμε κηαο ηεξαξρίαο γηα ηνπο νξηζκνχο 

θαη ηηο εθαξκνγέο ησλ ΣΠΔ, ελψ ζηφρνο ησλ εξεπλψλ απηψλ ήηαλ λα παξέρεη κηα 

επξεία πξννπηηθή ησλ ΣΠΔ πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί κηα θνηλή ηεξαξρία.  

 

1.1.11 Ο νξηζκφο ησλ ΣΠΔ ζε έλαλ αζχλνξν θφζκν 

 

Ζ επηθνηλσλία, φπσο είλαη θπζηθφ, είλαη εγγελήο ζε θάζε ηχπν νηθνλνκίαο, έηζη, 

επφκελν είλαη νη ΣΠΔ λα έρνπλ εθαξκνγή ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο. Χζηφζν νη λέεο 

ηερλνινγίεο επηθνηλσληψλ παξέρνπλ φρη κφλν λένπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ 

πθηζηάκελσλ δξαζηεξηνηήησλ, αιιά παξάγνπλ θαη κηα ζεηξά απφ λέεο επθαηξίεο γηα 

πεξαηηέξσ νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. 

Γηα ηε παξαγσγή πιηθνχ πςειήο ηερλνινγίαο δφζεθαλ δηάθνξεο εηηθέηεο ζηελ 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία παξέθιηλε θαη εζηίαδε θπξίσο γχξσ απφ ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ηδηφηεηεο ησλ ΣΠΔ. Οη εηηθέηεο απηέο έρνπλ εμειηρζεί θαη κεηαβιεζεί 

κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, απφ ηα «Πνιπκέζα» (Mutlimedia), ζηα «Νέα Μέζα» 

(New Media) θαη ηέινο ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ λενζχζηαησλ εηαηξεηψλ «dot.com». 

Σν θνηλφ ζε απηέο ηηο εηηθέηεο είλαη ε εζηίαζή ηνπο ζηε ζχιιεςε, ηε δεκηνπξγία, ηε 

ρεηξαγψγεζε θαη ηε δηαλνκή ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ. 

 Ζ αλάπηπμε θαη ε εμέιημε ησλ ΣΠΔ, θαζψο θαη ε εθηεηακέλε αμηνπνίεζή ηνπο 

έρεη επηθέξεη ηελ άπνςε πσο κηα πφιε έρεη θαηαζηεί «πεξηηηή γεσγξαθηθά». Απηφ 

ζεκαίλεη φηη νη ειεθηξνληθέο ηερλνινγίεο θαηαζηξέθνπλ ηα «ρσξηθά κνλνπψιηα» 

θαηά ηε δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο γλψζεο, κηαο δηάδνζεο πνπ παιαηφηεξα 

επηηπγράλνληαλ κφλν κεηαμχ ηεο δηαπξνζσπηθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ αλζξψπσλ. Δλ 

ζπλερεία, ζε απηφ έρνπλ ζπκβάιιεη ηα δηαζπλδεδεκέλα δίθηπα ππνινγηζηψλ θαη ηα 

ηεξάζηηα ςεθηαθά θαηαζηήκαηα πιεξνθνξηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε κεηαθνξά θαη ηε 

δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ αλεμάξηεηα απφ ηελ ηνπνζεζία ηνπ ρξήζηε.  

 

 



I.C.T. in Regional Development 

 

 

 
21 

 

Δηθφλα 1: πζηαηηθά ζηνηρεία ησλ ΣΠΔ 

Πεγή: IIPGH 

 

 

Δηθφλα 2: Δπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ ζε δηζεθαηνκκχξηα επξψ παγθνζκίσο 

Πεγή: EITO 
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1.1.12 Πξνζέιθπζε επελδχζεσλ έληνλεο πιεξνθφξεζεο 

 

Ζ αλάπηπμε ησλ ΣΠΔ ζε ζπλδπαζκφ κε έλαλ αξηζκφ αιιειέλδεησλ παξαγφλησλ, 

φπσο ε παγθνζκηνπνίεζε, ε ειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ αγνξψλ θαη ε 

ζεκαληηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, απμάλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ παγθνζκίσο. Σν επίπεδν ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ θπκαίλεηαη 

απφ αξθεηά βαζηθφ έσο θαη ζρεηηθψο εμεηδηθεπκέλν, ελψ νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, ηα ηειεθσληθά θέληξα, ηα θέληξα 

εμππεξέηεζεο πειαηψλ, ηελ παξαγσγή ινγηζκηθνχ, ηα θέληξα θνηλήο εμππεξέηεζεο 

θαη ηα πεξηθεξεηαθά θεληξηθά γξαθεία. Χζηφζν, ζπάληα πεξηιακβάλνπλ ζηξαηεγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Μηα ζρεηηθά θνηλή πξνζέγγηζε γηα ηελ πξνζέιθπζε έληνλσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο 

εζσηεξηθέο επελδχζεηο πξνέθπςε ζε νιφθιεξν ηνλ πξνεγκέλν βηνκεραληθφ θφζκν, 

ελψ ν αληαγσληζκφο πιένλ θαηέζηε έληνλνο. Ζ πξνζέγγηζε απηή πεξηιακβάλεη ηνπο 

αθφινπζνπο κνρινχο πνιηηηθήο: 

 Η επελδπηηθή ζηξαηεγηθή ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ ππνδνκώλ: Καζψο νη 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο εμαξηψληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν απφ ηα 

ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα πςεινχ επηπέδνπ θαη θαζψο ην επίθεληξν ηεο 

εζσηεξηθήο επέλδπζεο ζηξέθεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν πξνο ηηο ππεξεζίεο 

ηεο έληνλεο πιεξνθφξεζεο, ε πνηφηεηα ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ 

θαζίζηαηαη έλαο παξάγνληαο πνπ ρξήδεη κεγάιεο επηξξνήο. 

 

 Η αγνξά εξγαζίαο, ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε: Έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο 

γηα ηελ πξνζέιθπζε ή ηελ απνκάθξπλζε ησλ επελδχζεσλ απνηειεί ε χπαξμε 

θαηάιιεινπ, επαξθψο εμεηδηθεπκέλνπ, εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Πνιιά ζηνηρεία 

δείρλνπλ φηη κεγάινο αξηζκφο πεξηθεξεηψλ πξνζαξκφδεη ηα ζπζηήκαηα 

θαηάξηηζήο ηνπ γξήγνξα, έηζη ψζηε λα ιακβάλεη ππφςε ηηο απαηηήζεηο ησλ 

νξγαληζκψλ πνπ πξνζθέξνπλ θάπνηεο ζέζεηο εξγαζίαο. Θα πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη νη θχξηεο εξγαζηαθέο απαηηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ δελ αθνξά 

κφλν θαηά απνθιεηζηηθφηεηα πξνζσπηθφ κε δεμηφηεηεο ζηηο ΣΠΔ, δηφηη 

ζεσξείηαη φηη νη δεμηφηεηεο ησλ ΣΠΔ κπνξνχλ εχθνια λα δηδαρζνχλ. Έηζη νη 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο απαηηνχλ νη εξγαδφκελνη λα δηαζέηνπλ έλα ζχλνιν 

θνηλσληθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ. 

 

 Η θηεκαηηθή πεξηνπζία: Παξά ηε ξεηνξηθή ηεο αβέβαηεο νηθνλνκίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο ε ζεκαζία ησλ θπζηθψλ παξαγφλησλ, φπσο είλαη ε αθίλεηε 

πεξηνπζία θαίλεηαη λα απνηειεί δσηηθήο ζεκαζίαο. 

 

 Οη επηδνηήζεηο: Οη επηδνηήζεηο γηα αθίλεηα θαη ππνδνκέο απνηεινχλ βαζηθφ 

ζηνηρείν ησλ αλαπηπμηαθψλ γξαθείσλ. Δπηπιένλ, νη επηδνηήζεηο θαη νη 

επηρνξεγήζεηο ζπκβάινπλ δξαζηηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 
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ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ, ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ 

εμνπιηζκνχ, ζηελ εηζαγσγή θαηλνχξησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

ηειεπηθνηλσληψλ, θαζψο θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο 

δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 Η δεκηνπξγία ζεζκηθήο ηθαλόηεηαο: Έλαο άιινο παξάγνληαο, ν νπνίνο 

ζπκβάιιεη ζηελ εμήγεζε ηεο επηηπρίαο νξηζκέλσλ πεξηθεξεηψλ γηα ηελ 

πξνζέιθπζε επελδχζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο ΣΠΔ, είλαη ε ζεζκηθή ηθαλφηεηα 

πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σα ηδξχκαηα απηά αζρνινχληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ κε ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, ην κάξθεηηλγθ θαη ηελ 

ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Γηα πνιιέο πεξηθέξεηεο ε πξαγκαηηθφηεηα ηεο ζεκεξηλήο ηνπο ζέζεο ππαγνξεχεη 

φηη νη εζσηεξηθέο επελδχζεηο είλαη ε πην βηψζηκε ή ίζσο ε κφλε επηινγή πξνθεηκέλνπ 

λα επηηεπρζεί ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Δληνχηνηο, ζηελ επνρή ηεο πιεξνθνξίαο νη 

ζηξαηεγηθέο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο βαζίδνληαη ζηηο εζσηεξηθέο επελδχζεηο. Απηέο 

νη επελδχζεηο πεξηιακβάλνπλ: 

 Πνιιέο επελδχζεηο πξνο ηηο ιηγφηεξν επλνεκέλεο πεξηθέξεηεο, αθφκε θαη 

εθείλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ΣΠΔ, ζα ηείλνπλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

απηφλνκεο επηρεηξήζεηο κε πεξηνξηζκέλν θάζκα δξαζηεξηνηήησλ. 

 

 Ζ πεξηνξηζκέλε θχζε πνιιψλ επελδχζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο 

θαλεξψλεη φηη ππάξρεη πεξηνξηζκέλε δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα θαη σο εθ ηνχηνπ 

ππάξρεη κηθξή πξννπηηθή δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο. 

 

 Ζ θχζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ζηηο ιηγφηεξν επλνεκέλεο πεξηνρέο ππνδειψλνπλ φηη 

νη επελδχζεηο κπνξνχλ λα παξαρσξεζνχλ θαη ζε άιιεο πεξηθέξεηεο, νη νπνίεο 

πξνζθέξνπλ ηα ίδηα θίλεηξα θαη ρακειφηεξν θφζηνο εξγαζίαο. Απηφ κπνξεί 

λα ζπκβεί εάλ ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα είλαη πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

πλνςίδνληαο πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη πνιχ ζεκαληηθφο απνηειεί ν αληίθηππνο 

ησλ πεξαηηέξσ ηερλνινγηθψλ επελδχζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζρεηηθά κε ηελ 

πεξίπησζε ησλ ηειεθσληθψλ θέληξσλ, πνπ απνηέιεζε ίζσο ην πην ηξαληαρηφ 

παξάδεηγκα ηαρείαο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ  εξγαζίαο ηε δεθαεηία ηνπ 1990, 

παξαηεξείηαη κηα ζεηξά ηερλνινγηψλ πνπ έρνπλ αλαδεηρζεί θαη αληηθαηαζηήζεη 

ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρνληαλ απφ ηα θέληξα απηά. Ζ 

αλάπηπμε θαη ε εμέιημε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ Γηαδηθηχνπ, 

θαζψο θαη ε ειεθηξνληθή αιιειεπίδξαζε πνπ πινπνηείηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

κεηαμχ ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ ηξαπεδψλ δεδνκέλσλ (database) ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηείλνπλ λα αληηθαηαζηήζνπλ εμ νινθιήξνπ ηα ηειεθσληθά θέληξα. Δπηπξφζζεηα, ε 

κεηάβαζε πξνο ηελ απηνκαηνπνηεκέλε ειεθηξνληθή δηακεζνιάβεζε πνιιέο θνξέο 

δελ είλαη νκαιή, ελψ κία κεγάιε κεξίδα θαηαλαισηψλ, θπξίσο κε έιιεηςε γλψζεο 
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πεξί ησλ ΣΠΔ, πξνηηκνχλ ηελ αλζξψπηλε δηεπαθή. Αμηνζεκείσην είλαη φηη νη 

ηερλνινγηθέο αιιαγέο θαη ε ηάζε πξνο ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ κε ηε 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηείλνπλ λα εμαθαλίζνπλ κεγάιν πνζνζηφ ζέζεσλ εξγαζίαο ζην 

κέιινλ. 

 

1.1.13 Έλα λέν ςεθηαθφ πεξηβάιινλ δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ startups 

 

Δληζρπηηθά γηα ηε παγθφζκηα αγνξά ησλ ΣΠΔ ιεηηνπξγεί ε ζπλερηδφκελε 

δηείζδπζε ησλ ηερλνινγηθψλ ηάζεσλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηε «3
rd

 Platform» (3
ε
 

πιαηθφξκα)
 7

 θαη αθνξνχλ: 

 Σν Mobility (Κηλεηηθφηεηα – πζθεπέο, εθαξκνγέο, ππεξεζίεο). 

 Tν Cloud Computing (Τπνινγηζηηθφ Νέθνο – Ηδησηηθφ, δεκφζην). 

 Σν Big Data – Analytics (Μεγάιε Αλάιπζε Γεδνκέλσλ). 

  Σα Social Networks (Κνηλσληθά Γίθηπα). 

Δπηπξφζζεηα ησλ ηερλνινγηθψλ ηάζεσλ ηεο «3
rd

 Platform», ηερλνινγίεο θαη 

ππεξεζίεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά ησλ ΣΠΔ θαη πνπ ζα θαζνξίζνπλ 

ηα επφκελα ρξφληα ηηο ηερλνινγηθέο ηάζεηο είλαη: 

 Σν Internet of Things (Γηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ). 

 Σν 3D Printing (Οη εθηππψζεηο 3D). 

 Ζ Ρνκπνηηθή. 

 Ζ Δπαπμεκέλε θαη Δηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα (Augmented/Virtual Reality). 

 Σα Wearables (Smart watch, smart glasses θηι). 

 Οη ιχζεηο αζθαιείαο επφκελεο γεληάο (Next Generation Security Solutions). 

 Σα γλσζηαθά ζπζηήκαηα (Cognitive Systems). 

Σν ζεηηθφ απνηχπσκα ησλ ηερλνινγηψλ ηεο 3
rd

 Platform ήηαλ εκθαλέο αξρηθά ην 

2016 θαη ήηαλ εμ ίζνπ επδηάθξηην θαη ζηε πνξεία ηεο παγθφζκηαο αγνξάο 

Πιεξνθνξηθήο θαη ην 2017, εηδηθά ζηνπο ηνκείο ηνπ θιάδνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ιχζεηο θαη ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο, ινγηζκηθφ θαη ππνδνκέο θέληξσλ δεδνκέλσλ. 

 

 

 

 

                                                 
7
 Μειέηε δεκηνπξγίαο ζεξκνθνηηίδσλ λέσλ θαηλνηόκσλ επηρεηξήζεσλ κε έκθαζε ζηηο ΣΠΔ  ζηε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο 
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1.1.14 Οη ηερλνινγίεο ηνπ κέιινληνο 

 

Ζ αλάπηπμε θαη ε εδξαίσζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ
8
 θαη επηζηεκνληθψλ 

αλαθαιχςεσλ εθηπιίζζεηαη δηαξθψο ζε έλα επξχ θάζκα, παξέρνληαο πνηθίιεο 

δπλαηφηεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, 

θαζψο επίζεο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ. 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο McKinsey “Disruptive technologies: Advances that 

will transform life, business and the global economy”, νη λέεο απηέο ηερλνινγίεο 

εθηηκάηαη φηη ζα έρνπλ κεγάιν αληίθηππν ζηε παγθφζκηα νηθνλνκία έσο θαη ην 2025 

ελψ, δηαζέηνπλ ηέζζεξα θνηλά βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά:  

 Τςειφ βαζκφ ηερλνινγηθήο αιιαγήο. 

 Γηεπξπκέλν πεδίν επηξξνήο. 

 Μεγάιν νηθνλνκηθφ αληίθηππν. 

 Αλαηξεπηηθέο Ηδηφηεηεο. 

Δλ ζπλερεία, νη πξναλαθεξζείζεο ηερλνινγίεο ραξαθηεξίδνληαη σο αλαηξεπηηθέο, 

δειαδή αθνξνχλ έλα κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ θαη εηαηξεηψλ, ελψ επεξεάδνπλ ζε 

πνιχ κεγάιν βαζκφ ηα κεραλήκαηα θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη πξντφληα. 

Δπηπιένλ, έρνπλ κεγάιν νηθνλνκηθφ αληίθηππν, δειαδή νδεγνχλ ζε αλαδηάηαμε ησλ 

θεξδψλ, ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο θαη θαζνξηζκφ ησλ κειινληηθψλ θεθαιαηαθψλ 

επελδχζεσλ. 

Καηφπηλ, νη ηερλνινγίεο απηέο είλαη νη εμήο: 

 Mobile Internet: Οη θνξεηέο ζπζθεπέο κε αζχξκαηε ζχλδεζε απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο κεγάιεο κεξίδαο πνιηηψλ. Πέξα 

απφ ηε πξνζσπηθή ρξήζε, ην mobile internet κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

επηρεηξήζεηο θαη ζην δεκφζην ηνκέα, βειηηψλνληαο ηελ εθηέιεζε ησλ 

ππεξεζηψλ θαη δεκηνπξγψληαο επθαηξίεο γηα ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ ππαιιήισλ. 

 

 Απηνκαηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ηεο γλώζεο (Automation of knowledge work)+: 

Ζ πξφνδνο ζηε ηερλεηή λνεκνζχλε θαη ζηε ιεηηνπξγία δηαζχλδεζεο ηνπ 

θπζηθνχ ρξήζηε, επηηξέπνπλ ηελ απηνκαηνπνίεζε πνιιψλ εξγαζηψλ πνπ 

κέρξη θαη πξφζθαηα ζεσξνχληαλ αδχλαην λα εθηειεζηνχλ απφ ηηο κεραλέο θαη 

ηα ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα. Χζηφζν, ε απμαλφκελε απηνκαηνπνίεζε ησλ 

εξγαζηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεξηθή ή νιηθή απηνκαηνπνίεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ εξγαζίαο. 

 

                                                 
8
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 Internet of things: Σν Internet of things απνηειεί δίθηπν επηθνηλσλίαο 

πιεζψξαο ζπζθεπψλ, νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, απηνθηλήησλ, θαζψο θαη θάζε 

αληηθεηκέλνπ πνπ ελζσκαηψλεη ειεθηξνληθά κέζα, ινγηζκηθφ, αηζζεηήξεο θαη 

ζπλδεζηκφηεηαο ζε δίθηπν, κε ζηφρν ηε ζχλδεζε θαη ηελ αληαιιαγή 

δεδνκέλσλ. Ζ ηερλνινγία απηή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε επηρεηξήζεηο θαη 

δεκφζηνπο νξγαληζκνχο λα δηαρεηξίδνληαη ζηνηρεία, λα βειηηψλνπλ ηε 

παξαγσγή θαη λα δεκηνπξγνχλ λέα επηρεηξεκαηηθά κνληέια. 

 

 Cloud: Ζ ηερλνινγία cloud παξέρεη πξφζβαζε ζε αξρεία, εθαξκνγέο θαη 

ππεξεζίεο ζε έλα δίθηπν ή ζην δηαδίθηπν θαη επηηξέπεη ηελ εθξεθηηθή 

αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ, απφ ηελ απιή αλαδήηεζε σο ην online 

streaming θαη ηελ απνζήθεπζε αξρείσλ θαη δεδνκέλσλ, κέρξη ιεηηνπξγίεο πνπ 

επηηξέπνπλ ζε θνξεηέο ζπζθεπέο λα εθηεινχλ ζχλζεηεο ελέξγεηεο. Δπηπιένλ, ε 

ηερλνινγία απηή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βειηηψζεη ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε 

εηαηξεηψλ θαη θπβεξλήζεσλ, λα πξνζθέξεη κεγαιχηεξε επειημία θαη λα 

επηηξέςεη ηελ εκθάληζε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ «pay as you go» ππεξεζηψλ. 

 

 Πξνεγκέλε Ρνκπνηηθή (Advanced Robotics): Σα ζχγρξνλα ξνκπνηηθά 

ζπζηήκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, θαη ηδίσο 

ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο, κπνξνχλ λα παξέρνπλ πιεζψξα δπλαηνηήησλ θαη 

βειηηψζεσλ. Ζ ηερλνινγία απηή επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ησλ ξνκπφη ζε θάζε 

εξγαζηαθφ ηνκέα θαη ζηελ αμηνπνίεζή ηνπο γηα εμεηδηθεπκέλεο δξάζεηο ζε 

ηνκείο φπσο είλαη ν ζηξαηησηηθφο, ε ηαηξηθή, ε βηνκεραλία, ε γεσξγία, ε 

θαηαζθεπαζηηθή, θαζψο επίζεο θαη ζηελ αμηνπνίεζή ηνπο γηα ηε θαηαζθεπή 

πξνζζεηηθψλ κειψλ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. 

 

 Απηόλνκα νρήκαηα (Autonomous Vehicles): Ζ επαλαζηαηηθή απηή ηερλνινγία 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε νρήκαηα λα θηλνχληαη θαη λα δξνπλ εληειψλ 

απηφλνκα. Απφ ηα κε επαλδξσκέλα αεξνζθάθε (drones) έσο ηα απηνθίλεηα 

ηεο Google, νη ηερλνινγίεο ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο, ησλ αηζζεηήξσλ θαη ηεο 

κεραληθήο φξαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή απηψλ ησλ 

νρεκάησλ, βειηηψλνληαη ζπλερψο. Δθηηκάηαη φηη κέρξη ην 2025, ηα απηφλνκα 

νρήκαηα ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ επαλάζηαζε ζηηο κεηαθνξέο, ελψ ηα 

πιενλεθηήκαηα ησλ νρεκάησλ απηψλ είλαη ε νδηθή αζθάιεηα θαη ε κεησκέλε 

εθπνκπή ξχπσλ. 

 

 Γνληδησκαηηθή επφκελεο γεληάο (next generation Genomics): Ζ ηερλνινγία 

απηή παξέρεη κεζφδνπο ηαρχηαηεο αλάγλσζεο ησλ αιιεινπρηψλ ηνπ DNA, 

θαη κε εμειηγκέλεο ππνινγηζηηθέο ηθαλφηεηεο, νη επηζηήκνλεο κπνξνχλ λα 

εμεηάζνπλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηηο γελεηηθέο παξαιιαγέο. ήκεξα έλα 

αλζξψπηλν γνληδίσκα κπνξεί λα απνθξππηνγξαθεζεί ζε ιίγεο ψξεο έλαληη 



I.C.T. in Regional Development 

 

 

 
27 

κεξηθψλ ρηιηάδσλ δνιαξίσλ. Δπηπιένλ, νη ζπζθεπέο αλάγλσζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ζρεηηθά ρακεινχ θφζηνπο θαη κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δηαγλψζεηο ξνπηίλαο, βειηηψλνληαο ηε πνηφηεηα ηεο 

ζεξαπείαο κε ηε πξνζαξκνγή ηεο ζηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε 

αζζελή. Οη εμειίμεηο απηήο ζηελ επηζηήκε ηεο γελεηηθήο ελδέρεηαη λα έρνπλ 

κεγάιν αληίθηππν ζηελ ηαηξηθή, ηε γεσξγία, θαζψο θαη ζηε παξαγσγή νπζηψλ 

πςειήο αμίαο, φπσο ηα βηνθαχζηκα. 

 

 Απνζήθεπζε Δλέξγεηαο (Energy Storage): Ζ ηερλνινγία ηεο απνζήθεπζεο 

ελέξγεηαο πεξηιακβάλεη φια ηηο κπαηαξίεο θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ 

απνζεθεχνπλ ελέξγεηα γηα κειινληηθή ρξήζε. Οη κπαηαξίεο ηφλησλ ιηζίνπ θαη 

νη θπςέιεο θαπζίκνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ήδε ζε κεραλέο ειεθηξηθψλ θαη 

πβξηδηθψλ απηνθηλήησλ. Όζνλ αθνξά ηηο κπαηαξίεο ηφλησλ ιηζίνπ, ε απφδνζή 

ηνπο είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε ηνπ θφζηνπο, κε απνηέιεζκα απηή λα 

απμάλεηαη ζπλερψο θαη ην θφζηνο λα κεηψλεηαη. Δπηπιένλ, ζηε παξαγσγή 

ελέξγεηαο, ηα εμειηγκέλα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ ζηελ εμάπισζε ηεο ειηαθήο θαη αηνιηθήο ελέξγεηαο, λα 

πξνζθέξνπλ θαιχηεξε δηαρείξηζε  ηεο ελέξγεηαο ζηηο ψξεο αηρκήο θαη λα 

κεηψζνπλ ην θφζηνο, επηηξέπνληαο έηζη ζηηο εηαηξίεο θνηλήο σθέιεηαο λα 

αλαβάιινπλ ηελ επέθηαζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο. 

 

 Δθηχπσζε 3D: Ζ ηερλνινγία ηεο εθηχπσζεο 3D
9
 είλαη κηα κέζνδνο 

πξνζζεηηθήο θαηαζθεπήο ζηελ νπνία θαηαζθεπάδνληαη αληηθείκελα κέζσ ηεο 

δηαδνρηθήο πξφζζεζεο επάιιεισλ ζηξψζεσλ πιηθνχ. ε ζχγθξηζε κε άιιεο 

ηερλνινγίεο θαη εμνπιηζκφ πξνζζεηηθήο θαηαζθεπήο, νη ηξηζδηάζηαηνη 

εθηππσηέο είλαη ζπλήζσο ηαρχηεξνη, θζελφηεξνη θαη επθνιφηεξνη ζηε ρξήζε. 

Οη εθηππσηέο 3D ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηε θαηαζθεπή θπζηθψλ 

κνληέισλ θαη πξσηνηχπσλ απφ ζρεδηαζηέο, κεραληθνχο θαη νκάδεο αλάπηπμεο 

λέσλ πξντφλησλ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθηππψλνπλ κέξε θαη εμαξηήκαηα 

απφ δηάθνξα πιηθά, κε δηαθνξεηηθέο κεραληθέο θαη θπζηθέο ηδηφηεηεο θαη 

ζπρλά ζε κηα εληαία δηαδηθαζία θαηαζθεπήο. 

 

 Πξνεγκέλα Τιηθά (Advanced Materials): Σα ηειεπηαία ρξφληα νη επηζηήκνλεο 

έρνπλ αλαθαιχςεη ηξφπνπο γηα ηε παξαγσγή πιηθψλ κε εθπιεθηηθέο 

ηδηφηεηεο, φπσο έμππλα πιηθά πνπ θαζαξίδνληαη ή επηδηνξζψλνληαη κφλα ηνπο 

(κέηαιια κλήκεο πνπ επηζηξέθνπλ ζην αξρηθφ ηνπο ζρήκα, πηεδνειεθηξηθά 

θεξακηθά θαη θξχζηαιια πνπ κεηαηξέπνπλ ηε πίεζε ζε ελέξγεηα θαη 

λαλνυιηθά). Σα λαλνυιηθά εηδηθφηεξα, μερσξίδνπλ φζνλ αθνξά ην κεγάιν 

βαζκφ εμέιημεο, ην επξχ πεδίν εθαξκνγήο θαη ην κεγάιν αληίθηππν πνπ 

ελδέρεηαη λα έρνπλ καθξνπξφζεζκα ζηελ νηθνλνκία. Δπηπιένλ, ζηε 

λαλνθιίκαθα, ζπλεζηζκέλεο νπζίεο απνθηνχλ λέεο ηδηφηεηεο, κεγαιχηεξε 
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δξαζηηθφηεηα, εθπιεθηηθή αληνρή ζην βάξνο θαη αζπλήζηζηεο ειεθηξηθέο 

ηδηφηεηεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε λένπο ηχπνπο θαξκάθσλ θαη 

θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ. 

 

 Δμειηγκέλεο ηερληθέο εμφξπμεο πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ (Advanced oil and gas 

exploration and recovery): Ζ δπλαηφηεηα εμφξπμεο ησλ ιεγφκελσλ κε 

ζπκβαηηθψλ απνζεκάησλ απφ πεηξψκαηα ζρηζηφιηζνπ είλαη κηα 

ηερλνινγηθή επαλάζηαζε πνπ πξνεηνηκαδφηαλ εδψ θαη ηέζζεξεηο δεθαεηίεο.  

Ο ζπλδπαζκφο ηεο νξηδφληηαο εμφξπμεο θαη ηεο πδξνξσγκάησζεο επέηξεςε 

ηε πξφζβαζε ζε απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ πνπ δελ ήηαλ 

πξνζβάζηκα κε ηηο θαζηεξσκέλεο κεζφδνπο, ελψ κε λέεο βειηηψζεηο ε 

ηερλνινγία απηή κπνξεί λα απμήζεη ηε πξνζθνξά νξπθηψλ θαπζίκσλ γηα 

αξθεηέο δεθαεηίεο θαη λα πξνζθέξεη ηξνκεξά νθέιε γηα ηηο βηνκεραλίεο.  

 

 Αλαλεψζηκε Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα – Ζιηαθή θαη Αηνιηθή (Renewable 

electricity – solar and wind): Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο φπσο ε ειηαθή, 

ε αηνιηθή θαη ε πδξν-ειεθηξηθή απνηεινχλ ην θιεηδί ζηε πεξηζπιινγή 

ελέξγεηαο ρσξίο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, φπσο επίζεο θαη ε 

ζπιινγή ειηαθήο ελέξγεηαο κέζσ ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ. 

Δπηπιένλ, νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη καδηθά ζηηο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο θαη ηείλνπλ λα αληηθαηαζηήζνπλ φια ηα ζπζηήκαηα 

παξαγσγήο ελέξγεηαο πνπ δελ είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ κε ζηφρν ην 

πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ CO2 ζηελ αηκφζθαηξα θαη ηεο κφιπλζεο ησλ 

θπζηθψλ βηνηφπσλ. 

 
Δηθφλα 3: Ζ εθηίκεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληίθηππνπ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζε κεγάιεο 

εθαξκνγέο ην 2025 ζε ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα εηεζίσο. 

Πεγή: McKinsey Global Institute 
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Δηθφλα 4: Οη 12 χγρξνλεο Σερλνινγίεο 

Πεγή: McKinsey Global Institute 
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1.2 Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε 

 

1.2.1  Δηζαγσγηθέο Έλλνηεο 

 

Ζ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ζπληζηνχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ζηηο 

ζπλνιηθέο πξνζπάζεηεο ηεο εζληθήο αλάπηπμεο. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκν γηα ηηο 

ρψξεο κε ρακειφ ή κεζαίν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα, ζηηο νπνίεο ηα νθέιε απφ ηελ 

αλάπηπμε ηείλνπλ λα επηθεληξψλνληαη ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, νδεγψληαο ζε 

πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο θαη αλνκνηνγελείο αλαπηπμηαθέο επηπηψζεηο. Οη 

πεξηθέξεηεο θαη νη ηνπηθέο αξρέο πξέπεη λα ππνζηεξηρζνχλ, ηφζν γηα λα εληζρπζεί ε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ δηαδηθαζηψλ, φζν θαη γηα λα 

πξνβάινπλ ζπγθξηηηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ ελεξγά ζηηο πξνζπάζεηεο εζληθήο αλάπηπμεο. 

Ζ έλλνηα ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζχλνιν ησλ 

δηεξγαζηψλ θαη ζρεδηαζκψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ, ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηε 

βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κίαο πεξηνρήο θαη ηνπ επηπέδνπ δσήο, 

ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, θαζψο επίζεο θαη ηε ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

θαη ησλ επελδχζεσλ. Δπηπιένλ, ε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε αθνξά θαηά θχξην ιφγν ηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, θαζψο επίζεο θαη ηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο ε εγρψξηα αλάπηπμε 

εληνπίδεηαη θαηά βάζε ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα. Οη ΣΠΔ ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά 

ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπο ζε δηνηθεηηθνχο, θνηλσληθνχο θαη 

νηθνλνκηθνχο ηνκείο. Δπί παξαδείγκαηη, φιεο νη θπβεξλεηηθέο πξάμεηο 

κεραλνγξαθνχληαη ππνρξεσηηθά, ελψ, ην δηαδίθηπν πξνζθέξεη πιεζψξα 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη έρεη εηζάγεη ηελ έλλνηα ηνπ ειεθηξνληθνχ  εκπνξίνπ. 

Δπηπιένλ, νη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο, νη νπνίεο δίλνπλ ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ιφγσ απνζηάζεσλ θαη ρξφλνπ, κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηα κεηαθνξηθά 

θφζηε θαη λα κεηαηνπίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή, 

δεκηνπξγψληαο έηζη σο επαθφινπζν λέεο αγνξέο ζε ππνβαζκηζκέλεο ή 

αλαπηπζζφκελεο πεξηνρέο.  

 

1.2.2  Η ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε 

 

Ζ ζεκαζία θαη ν ξφινο ησλ ΣΠΔ θξίλεηαη θαζνξηζηηθφο ζε πιεζψξα δεηεκάησλ, 

πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ησλ αλαπηπζζφκελσλ πεξηνρψλ. 

Καη‟ αξράο, ζηεξίδεη ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ, 

πξνθαιψληαο ζεκειηψδεηο αιιαγέο πνπ κπνξνχλ λα παξάγνπλ ηζρπξά ζηξαηεγηθά 

εξγαιεία γηα ηνπο νξγαληζκνχο, φηαλ απηά εθαξκφδνληαη ζσζηά ζε βάζνο ρξφλνπ. 

Απηφ ζα κπνξνχζε λα έρεη  κεγάιν αληίθηππν ζηελ πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Άιιεο κειέηεο επηβεβαηψλνπλ 



I.C.T. in Regional Development 

 

 

 
32 

ηε ζεηηθή επίδξαζε ησλ ΣΠΔ ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε, ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο 

θαη ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε 

ηα λενεηζαρζέληα ή αλαλεσκέλα ζπζηήκαηα. Δπηπξνζζέησο, θαζίζηαηαη εθηθηή ε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, θαζψο έμνδα, φπσο απηά ησλ 

κεηαθνξψλ, ειαρηζηνπνηνχληαη, θαη νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα επεθηείλνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην, γηα ην νπνίν ν θαηάιιεινο ρψξνο, αλ 

απαηηείηαη, δελ ρξεηάδεηαη λα βξίζθεηαη ζε θάπνην κεγάιν αζηηθφ θέληξν (Olatunji, 

2015)
 10

. Δπηπιένλ, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο εκπνξηθνχο εηαίξνπο θαη ηνπο θαηαλαισηέο.  

Μέρξη ζηηγκήο, δελ είλαη επαξθήο ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ απφ ηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο, θαζψο έλα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη ε 

αλαζθάιεηα πνπ πξνθαιεί ζε κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ, ε νπνία εκπνδίδεη ηε ιήςε 

δξαζηηθψλ απνθάζεσλ θαη ηελ εηζαγσγή θαηλνηφκσλ ηδεψλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 

Όκσο, νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο αληηπξνζσπεχνπλ έλα ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο 

παξαγσγήο θαη ηεο απαζρφιεζεο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο. Χζηφζν φκσο, νη επηρεηξήζεηο απηέο είλαη πνπ 

πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά, ηελ ρσξηθή κεηαθνξά 

ηεο κνλάδαο παξαγσγήο ζε δηαθνξεηηθή πεξηνρή ή θαη ρψξα, θαη σο επαθφινπζν ηελ 

απνκάθξπλζή ηεο απφ ηα ζεκεία δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο, θαη ηελ 

πξνθχπηνπζα αληαγσληζηηθφηεηα.  

ε γεληθέο γξακκέο, ε εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζε επηρεηξήζεηο θαη 

νξγαληζκνχο έρεη σο ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο, ηελ πξφιεςε ηεο 

άληζεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ηελ επλντθή ελζσκάησζε θάπνησλ πεξηνρψλ 

ζην επξσπατθφ πιαίζην. Αμηνζεκείσην είλαη φηη, νη ΣΠΔ έρνπλ νδεγήζεη ζε αχμεζε 

ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε δηθηχσζε κε 

ζπλεξγάηεο θαη πειάηεο, θαζψο επίζεο, θαη αχμεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ 

θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ. Δπηπξφζζεηα, έρνπλ δηαθνξνπνηήζεη ζεηηθά ηηο 

ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ, έρνπλ δεκηνπξγήζεη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη απμήζεη ηνπο 

θχθινπο εξγαζηψλ. Σέινο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο έρεη αλαθεξζεί αθφκε θαη αχμεζε 

ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ, γεγνλφο ζεκαληηθφ ζε πεξηνρέο κε 

πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηελ ηνπηθή αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, 

φπσο ζηηο πεξηθέξεηεο. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πσο ε 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε δε ζπλεπάγεηαη αχμεζε ησλ επηρεηξήζεσλ κίαο πεξηνρήο ή 

ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, αιιά ηνλ νπζηαζηηθφ εθζπγρξνληζκφ ηνπο, ν 

νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ ελζσκάησζε ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

αξρείσλ, ηελ παξαγσγή θαη ηε ιήςε. 
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1.2.3  Δκπφδηα θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε 

 

Οη αζηηθέο πεξηνρέο απνηέιεζαλ ηα πξψηα ζεκεία εμάπισζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

επξπδσληθνχ δηαδηθηχνπ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ (mobile 

internet). Όκσο, ε δηάδνζε ησλ ΣΠΔ έρεη κέρξη θαη ζήκεξα θαζπζηεξήζεη ζε 

νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο, νδεγψληαο έηζη ζε έλα ςεθηαθφ ράζκα κεηαμχ 

ησλ αζηηθψλ θαη ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ κηαο ρψξαο θαη σο εθ ηνχηνπ ζε άληζε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  

Παξά ηα βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα πιενλεθηήκαηα ησλ ΣΠΔ γηα ηελ 

αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο, ε πηνζέηεζε ηέηνησλ ηερλνινγηψλ απνθεχγεηαη απφ 

αξθεηνχο. Καη‟ αξράο, ππάξρνπλ αξθεηνί επαγγεικαηίεο θαη πνιίηεο νη νπνίνη δελ 

είλαη επαξθψο ελεκεξσκέλνη ή νη γλψζεηο ηνπο είλαη αλεπαξθείο. Δπίζεο, ε πνιηηεία 

δελ πξνζθέξεη εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο κε αληηθείκελν ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηηο ΣΠΔ θαη ηα νθέιε ηνπο, κε απνηέιεζκα ν αξηζκφο ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηε ρξήζε θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ 

ΣΠΔ λα είλαη πεξηνξηζκέλνο. Δπηπξφζζεηα, ζε θάπνηεο πεξηνρέο, ηα δίθηπα ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ δελ επηηπγράλνπλ θαιή πνηφηεηα ζχλδεζεο, θαζηζηψληαο έηζη ηα 

ηερλνινγηθά κέζα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πνιχ ιηγφηεξα.  

Έλα αθφκε εκπφδην ζηελ εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ, είλαη ε λννηξνπία θαη νη 

αληηιήςεηο ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ, εμαηηίαο απηψλ, δελ είλαη 

αλνηρηνί ζε αιιαγέο, ζε ηερλνινγηθέο αλαβαζκίζεηο θαη ζηελ ιήςε απνθάζεσλ πνπ 

πηζαλά λα πεξηιακβάλνπλ θάπνην ξίζθν. Άιισζηε, νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηα πιαίζηα 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή ηεο δηαθπβέξλεζεο απαηηεί πξνζεθηηθή 

κειέηε ησλ απαηηήζεσλ, ηνπ θφζηνπο, ηνπ θέξδνπο πνπ ζα πξνθχςεη θαζψο επίζεο 

θαη ησλ πηζαλψλ πξνβιεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο λα αλαθχςνπλ. Δθηφο απηψλ, 

απαηηεί θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Δπηπξφζζεηα, ε ππνζηήξημε κεηαμχ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ε 

δεκηνπξγία δηαζπλδέζεσλ κεηαμχ απηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο πξνο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ίδηα 

πεξηνρή.  

Έλαο άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηε πεξηθεξεηαθή 

αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο απνηειεί ην ρακειφ βηνηηθφ επίπεδν πνπ κπνξεί λα 

πξνζθέξεη, ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηελ έιιεηςε ππνδνκψλ θαη δεκφζησλ θνξέσλ, ηε 

δπζθνιία πξνζέγγηζεο ηεο πεξηνρήο, ηελ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, αξθεηέο είλαη νη ρψξεο πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ 

δηαδηθηπαθά ζέκαηα αζθάιεηαο, θαζψο απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ρηιηάδσλ επηρεηξήζεσλ. Οη αλεπαξθείο πνιηηηθέο θαη 

ζεζκηθέο ξπζκίζεηο, θαζψο θαη ηα ειιηπή κέηξα αζθαιείαο θαζηζηνχλ ηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πην επάισηεο ζηηο ειεθηξνληθέο απεηιέο, θαζψο δελ είλαη 

εθηθηή ε δεκηνπξγία ελφο ηνίρνπο πξνζηαζίαο.  

Σέινο, ε έιιεηςε παξνρήο θηλήηξσλ θαη θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ πνπ πξνσζνχλ 

ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ απνηειεί ηξνρνπέδε. Οη 
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ηνπηθνί θνξείο θαη ε θπβέξλεζε ηεο εθάζηνηε ρψξαο κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε αξθεηψλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθέξζεθαλ 

πξνεγνπκέλσο θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πηνζέηεζε ησλ ΣΠΔ, θαζηζηψληαο ηεο έηζη 

παξάδεηγκα πξνο κίκεζε. 

 

1.2.4  Η πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ε «Νέα Οηθνλνκία» 

 

ρεηηθά κε ηε «Νέα Οηθνλνκία», ε έλλνηα «Νέα» έρεη αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, θαζψο ε θαηλνηνκία ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλφισλ ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο δηαβάιιεηαη θαη εμαθαλίδεηαη.  

 Έηζη πξνέθπςαλ δχν βαζηθέο πξνζεγγίζεηο. Ζ πξψηε πξνζέγγηζε επηθεληξψζεθε 

ζηε ζπζζψξεπζε απηνρζφλσλ δξαζηεξηνηήησλ πςειήο ηερλνινγίαο ηφζν ζην πιηθφ 

θνκκάηη (hardware) φζν θαη ζην ινγηζκηθφ (software) ζε έλα θαηλνηφκν πεξηβάιινλ, 

ελψ ε δεχηεξε πξνζέγγηζε επηθεληξψζεθε πεξηζζφηεξν ζηε πξνζέιθπζε ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ παξαγσγψλ ηεο ηερλνινγίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο. 

Καηά ηελ πξψηε θαη ζεκαληηθφηεξε πξνζέγγηζε, ε πνιηηηθή έρεη επηθεληξσζεί 

ζηελ αλαδεκηνπξγία ησλ ππθλψλ δηαζπλδεζηαθψλ δηθηχσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

εξγαζία θαη ηελ εηδίθεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ην επηρεηξεκαηηθφ θεθάιαην θαη ηελ 

αμηνπνίεζή ηνπ, θαζψο θαη κε ηηο γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ παξαηεξνχληαη ζηα 

επηηπρεκέλα θέληξα θαηλνηνκίαο. Καηά ηε «Νέα Οηθνλνκία» ηέηνηεο πνιηηηθέο έρνπλ 

επηδηψμεη λα ζηεξίμνπλ ηελ εγρψξηα ηνπηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ππνθαηάζηαηα βαζηθψλ ζηνηρείσλ απφ θάπνηεο επηρεηξήζεηο, φπσο ε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ, ην εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ 

ή ε πξνεγκέλε εξεπλεηηθή ηθαλφηεηα. Δπηπιένλ, ε εγρψξηα «Νέα Οηθνλνκία» ζηελ 

Δπξψπε αθνινπζεί ην κνηίβν ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο πςειήο ηερλνινγίαο θαη ησλ 

δεκηνπξγηθψλ κέζσλ. 

Όζνλ αθνξά ηηο ΣΠΔ, δελ θαίλεηαη λα ππνλνκεχνπλ ηηο πθηζηάκελεο αζηηθέο 

πεξηνρέο θαη απηφ θαίλεηαη απφ ηε παξνρή κεηξνπνιηηηθήο ηειεπηθνηλσληαθήο 

ππνδνκήο, απφ ηνλ ξφιν ησλ ΣΠΔ ζηελ ελίζρπζε ησλ «Παγθφζκησλ Πφιεσλ» θαη 

απφ ηνλ «Καηαλαγθαζκφ ηεο Δγγχηεηαο. 

 

Μηηροπολιηική Σηλεπικοινωνιακή Τποδομή: Παξφιν πνπ νη ζχγρξνλεο 

επηθνηλσλίεο είλαη ηφζν δηαδεδνκέλεο ψζηε λα είλαη θπξηνιεθηηθά «παληνχ», ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα βαζίδνληαη ζηε παξνπζία ζηαζεξψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ, 

φπσο δηαθφπηεο, θαιψδηα, «πηάηα» θαη ηζηνχο. Οη ππνδνκέο απηέο δελ παξέρνληαη 

παληνχ ζηελ ίδηα πνηφηεηα, κηα πνηφηεηα πνπ εμαξηάηαη απφ ηε ζπγθέληξσζε ηεο 

δήηεζεο ησλ πξνκεζεπηψλ πνπ εμππεξεηνχλ ηελ ελίζρπζε ηεο επηθνηλσληαθήο 

ππεξνρήο ησλ κεγάισλ αζηηθψλ πεξηνρψλ. Μαθξηά απφ ηελ εμίζσζε ηεο πξνζθνξάο 

ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ, ε αιιειεπίδξαζε ηεο ηαρείαο ηερλνινγηθήο 

πξνφδνπ, ε απμαλφκελε εμεηδίθεπζε θαη ε ειεπζέξσζε ηεο παξνρήο ησλ 
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ηειεπηθνηλσληψλ έρνπλ νδεγήζεη ζε κηα φιν θαη πην δηαθνξνπνηεκέλε «γεσγξαθία 

ησλ ηειεπηθνηλσληψλ» (Gillespie & Richardson & Cornford, 2001)
 11

. 

 Παγκόζμιες Πόλεις: Οη ΣΠΔ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ηφζν ζηε ζπγθέληξσζε 

φζν θαη ζηελ απνθέληξσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Έλα ζχλνιν 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο νη ΣΠΔ ζηεξίδνπλ κηα δηαδηθαζία 

ζπγθέληξσζεο είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ. Δπηπιένλ, νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζηε γλψζε ζπγθεληξψλνληαη ρσξηθά ζηηο 

«Παγθφζκηεο Πφιεηο», θίλεηξν ησλ νπνίσλ απνηειεί ε παγθνζκηνπνίεζε. 

 

 Καηαναγκαζμός ηης Δγγύηηηας: Τπάξρεη έλαο ζεκειηψδεο ιφγνο θαηά ηνλ 

νπνίν νη λέεο ηερλνινγίεο δελ ππνλνκεχνπλ ηηο ρσξηθέο εθηάζεηο ησλ 

νηθηζκψλ θαη έηζη θαίλεηαη φηη δε ζπκβαίλεη ε ππνηηζέκελε ππνθαηάζηαζε ηεο 

δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Οη 

ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο θαίλεηαη λα ζπκπιεξψλνπλ θαη φρη λα 

αληηθαζηζηνχλ ηελ δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία ησλ αλζξψπσλ. χκθσλα κε 

ηνπο Boden θαη Molotch (1994), αλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε 

επηθνηλσλία επηηπγράλεηαη θαιχηεξα κε πην απξφζσπα κέζα, ν λεσηεξηζκφο 

δελ ζπλεπάγεηαη θακία αξαίσζε ζηνλ βαζκφ πνπ νη άλζξσπνη επηθνηλσλνχλ 

πξφζσπν κε πξφζσπν, αληηζέησο ε επηθνηλσλία απηή είλαη ηφζν πξνηηκψκελε 

φζν θαη αλαγθαία ζε έλα επξχ θάζκα θαζεθφλησλ. Σα παξαπάλσ νξίδνληαη 

σο ν «θαηαλαγθαζκφο ηεο εγγχηεηαο». 

Κάζε κία απφ ηηο ηξεηο πξννπηηθέο γηα ηε «Νέα Οηθνλνκία» πνπ πεξηγξάθεθαλ 

παξαπάλσ, ζπλδέεηαη κε πνηθίιεο επθαηξίεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ απηψλ θαη κε δηαθνξεηηθέο 

πνιηηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη απνηειέζκαηα. 

 

1.2.5  Η πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ν εθκεδεληζκφο ηεο απφζηαζεο 

 

Μηα αθφκα πηπρή ηεο «Νέαο Οηθνλνκίαο»
9
 αζρνιείηαη κε ηηο επθαηξίεο ηεο 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο εμ απνζηάζεσο ηθαλφηεηεο ησλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ. Οη ηθαλφηεηεο απηέο πεξηιακβάλνπλ: 

 Πρόζβαζη ζηις αγορές: Οη επηρεηξήζεηο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηθέξεηεο θαη 

αγξνηηθέο πεξηνρέο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο αγνξέο ησλ θεληξηθψλ 

πεξηθεξεηψλ θαη κεηξνπνιηηηθψλ πεξηνρψλ θπξίσο κέζσ ησλ θαηλνηνκηψλ ησλ 

ΣΠΔ. 

 Πρόζβαζη ζηις σπηρεζίες ηων επιτειρήζεων: Οη ειεθηξνληθνί κεραληζκνί 

παξάδνζεο βνεζνχλ ηηο πεξηθεξεηαθέο επηρεηξήζεηο λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε 
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ζε επηρεηξεκαηηθέο ππεξεζίεο πςειφηεξεο πνηφηεηαο θαη ρακειφηεξνπ 

θφζηνπο. 

 Πρόζβαζη ζε δημόζιες σπηρεζίες: Οη πνιίηεο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο 

κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ βειηησκέλε πξφζβαζε ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, 

φπσο απηέο ηηο πγείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, κέζσ ηειεκαηηθψλ θαηλνηνκηψλ 

φπσο ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (ηειεθπαίδεπζε) θαη ε ηειεταηξηθή.  

Δίλαη θαηαλνεηφ φηη νη πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο ζηα επίπεδα παξνρήο ησλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ επηβάιινπλ ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηηο επθαηξίεο 

πνπ παξέρνληαη γηα πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Έηζη ην ράζκα ζηελ παξνρή 

ηειεπηθνηλσληαθήο ππνδνκήο κεηαμχ ησλ θεληξηθψλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

πεξηνρψλ ρακειήο ππθλφηεηαο απνηειεί κείδνλ δήηεκα γηα ηνπο δηακνξθσηέο ηεο 

πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο θαζψο θαη αληηθείκελν πνιηηηθήο παξέκβαζεο. 

 

1.2.6  Σν ράζκα κεηαμχ θεληξηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ πεξηθεξεηψλ 

 

 Ζ ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην πιαίζην ησλ νινέλα θαη πην 

ειεπζεξσκέλσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ πεξηβαιιφλησλ, πνπ αθνξά ζηε κείσζε ηνπ 

ράζκαηνο κεηαμχ ησλ θεληξηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ πεξηνρψλ απνηειείηαη απφ ηξία 

θχξηα ζηνηρεία: 

 Σελ εθαξκνγή ηεο ξχζκηζεο θαη εηδηθφηεξα ηεο ππνρξέσζεο ηεο θαζνιηθήο 

ππεξεζίαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλνρήο. 

 Σελ νινθιήξσζε ηνπ βαζηθνχ ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ. 

 Σελ ηφλσζε ησλ αηηεκάησλ ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ην ηειεπηαίν ζηνηρείν ηεο ηφλσζεο ησλ αηηεκάησλ ησλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ δηαπηζηψλνπκε φηη νη δπζθνιίεο ππνδνκήο δελ 

απνηεινχλ πιένλ εκπφδην θαηά ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ (Mitchell & Clark, 1999)
 12

. 

Παξφιν πνπ νη ππεχζπλνη ράξαμεο ηεο πνιηηηθήο αξρηθά πίζηεπαλ φηη νη 

επελδχζεηο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ απφ κφλεο ηνπο ζα ήηαλ επαξθείο γηα 

λα μεπεξαζηνχλ νη αλαπηπμηαθνί πεξηνξηζκνί ησλ καθξηλψλ πεξηθεξεηψλ πνπ 

επεξεάδνληαη απφ ηε κεγάιε απφζηαζε, ηειηθά απφ ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχςαλ 

θαίλεηαη πσο νη πεξηθέξεηεο απηέο ρξεζηκνπνηνχζαλ ιηγφηεξν ηηο ΣΠΔ. 

Δπηπξνζζέησο, νη επελδχζεηο ζηε ςεθηνπνίεζε θαη ζε άιιεο λέεο ηειεπηθνηλσληαθέο 

ππνδνκέο πξνυπνζέηνπλ κηα έηνηκε θαη επηζπκεηή πεγή δήηεζεο γηα ηηο λέεο 

δηαζέζηκεο ππεξεζίεο. 
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Σέινο, ε γεσγξαθηθή απφζηαζε δε θαίλεηαη λα απνηειεί ην θχξην εκπφδην πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη ππνδνκέο ησλ εηαηξεηψλ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο 

πεξηθέξεηεο θαη επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηηο βαζηθέο αγνξέο, αιιά ε 

αληθαλφηεηά ηνπο λα αληαγσλίδνληαη κέζα ζηηο αγνξέο απηέο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ 

 

2.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηελ Δπξψπε 

 

χκθσλα κε ηε λέα πνιηηηθή ζπλνρήο νη επελδχζεηο ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζε ηέζζεξηο βαζηθνχο 

ηνκείο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, αιιά θαη λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο. Οη βαζηθνί ηνκείο είλαη νη εμήο: 

 Έξεπλα θαη Καηλνηνκία. 

 Σερλνινγία ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ). 

 Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 

 Μεηάιιαμε ηνπ ελεξγεηαθνχ ραξαθηήξα ηεο νηθνλνκίαο, ζε κηα νηθνλνκία πνπ 

ζα βαζίδεηαη ζηελ ρακειή εθπνκπή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

Ζ αλάπηπμε ησλ ΣΠΔ απνηειεί παξάγνληαο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ δηαηήξεζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Δπξψπεο θαηά ηε ζεκεξηλή νινέλα θαη πην «ςεθηαθή» 

παγθφζκηα νηθνλνκία. χκθσλα κε πξφζθαηεο έξεπλεο πεξηζζφηεξα απφ 20 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ έρνπλ δηαηεζεί απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο γηα επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηηο ΣΠΔ θαηά ηε πεξίνδν 

2014-2020. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη επελδχζεηο απηέο έρνπλ σο ζηφρν ηελ δεκηνπξγία 

κηα εληαίαο θαη ζπκπαγνχο «Φεθηαθήο Αγνξάο». 

χκθσλα κε ηε κεηαξξπζκηζκέλε Δπξσπατθή πνιηηηθή ζπλνρήο, νη εζληθέο θαη 

πεξηθεξεηαθέο αξρέο, ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο ςεθηαθήο αλάπηπμεο θαη 

λα ηηο αθνκνηψζνπλ σο ζηνηρεία ησλ επξχηεξσλ εξεπλεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ρξεκαηνδφηεζε γηα επελδχζεηο ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

ησλ ΣΠΔ. Δπηπξφζζεηα, θάζε θξάηνο κέινο πνπ ζθνπεχεη λα αμηνπνηήζεη ην Σακείν 

πλνρήο γηα επξπδσληθέο επελδχζεηο ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη έλα ζρέδην Γηθηχνπ 

Δπφκελεο Γεληάο, ην νπνίν λα πξνζδηνξίδεη ηνπο ηνκείο φπνπ ε δεκφζηα παξέκβαζε 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξνρή ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο. Σέινο, ζα δηαηεζεί 

απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο έλα ζεκαληηθφ κεξίδην 

ζηήξημεο ζηηο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ζε λέα επηρεηξεκαηηθά κνληέια 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ. 

 

 

 

 

 

 



I.C.T. in Regional Development 

 

 

 
39 

2.2 Φεθηαθή Δληαία Αγνξά 

 

Ζ ςεθηαθή εληαία αγνξά
13

 απνηειεί έλα Δπξσπατθφ πιαίζην πξνφδνπ ην νπνίν 

ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ, ζηε δεκηνπξγία 

λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ζηε δηνηθεηηθή θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθή ζπκκφξθσζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηε ζηήξημε ησλ 

θαηαλαισηψλ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Δλ ζπλερεία, ε ςεθηαθή εληαία 

αγνξά παξέρεη εκπνξηθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο δηαθπβέξλεζεο ζηνπο 

θαηαλαισηέο, νη νπνίεο εμειίζζνληαη θαη αλαπηχζζνληαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο κε 

απνηέιεζκα λα εδξαηψλεηαη ε δηάδνζή ηνπο, πξνζθέξνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζε απηέο νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη απφ νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή ζπζθεπή. 

Καη‟ επέθηαζε ησλ παξαπάλσ ε ςεθηαθή εληαία αγνξά πξνσζεί ην κνληέιν ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο πνπ έρεη ζηφρν ηελ άξζε ησλ εζληθψλ θξαγκψλ ησλ 

δηαδηθηπαθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

ηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ ρψξνπ ρσξίο εζσηεξηθά ζχλνξα, γηα ηελ ειεχζεξε 

θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ, ησλ πξνζψπσλ, ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ θεθαιαίσλ. 

Ζ ςεθηαθή εληαία αγνξά πξνέθπςε σο απφξξνηα ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 

2020», ε νπνία αλαγλσξίδεη ηνλ θαηαιπηηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κέρξη θαη ην 2020. 

Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαηέρεη ηνλ εγεηηθφ ξφιν 

ζηελ επαλεθθίλεζε ηεο εζσηεξηθήο Δπξσπατθήο αγνξάο θαη έρεη ζπκβάιεη 

θαζνξηζηηθά ζηε πξνψζεζε θαη ξχζκηζε ηνπ ζεκαηνινγίνπ ηεο ςεθηαθήο εληαίαο 

αγνξάο. 

Δπηπξνζζέησο, ν δείθηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο δείρλεη φηη: 

 Ζ ζπλδεζηκφηεηα βειηηψζεθε, αιιά εμαθνινπζεί λα είλαη αλεπαξθήο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε κειινληηθψλ αιιαγψλ. 

 Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δηαζέηεη πεξηζζφηεξνπο ςεθηαθνχο εηδηθνχο ζε ζρέζε 

κε παιαηφηεξα, σζηφζν παξνπζηάδνληαη αξθεηά θελά ζρεηηθά κε ηηο 

δεμηφηεηεο ηνπο. 

 Οη Δπξσπαίνη πνιίηεο εμαξηψληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηε ςεθηνπνίεζε. 

 Οη επηρεηξήζεηο είλαη πην ςεθηαθέο, ελψ έρεη αξρίζεη λα επηηπγράλεηαη ε 

αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

 Οη Δπξσπαίνη πνιίηεο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξεο δεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 
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2.3 ηφρνη ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

 

Έλαο απφ ηνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο θαηά ηελ Δπξσπατθή πνιηηηθή ζπλνρήο
14

 θαηά 

ηελ πεξίνδν 2014-2020 απνηειεί ε βειηίσζε πξφζβαζεο, ρξήζεο θαη πνηφηεηαο ησλ 

ΣΠΔ
15

. Πην ζπγθεθξηκέλα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο έρεη σο 

ζηφρν ηελ: 

 Δπέθηαζε ηεο επξπδσληθήο αλάπηπμεο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ δηθηχσλ 

πςειήο ηαρχηεηαο. 

 

 Αλάπηπμε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ΣΠΔ, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

 

 Δλίζρπζε ησλ εθαξκνγψλ ΣΠΔ γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ηελ 

ειεθηξνληθή εθκάζεζε, ηελ ειεθηξνληθή έληαμε θαη θνπιηνχξα, αιιά θαη ηελ 

ειεθηξνληθή πγεία. 

 

2.4 Τπνζηήξημε ησλ ζηφρσλ ηεο ΔΔ γηα ηε πεξίνδν 2014-2020 

 

ηελ αθφινπζε ιίζηα παξνπζηάδεηαη ην πσο ε Δπξσπατθή πνιηηηθή ζπλνρήο θαηά 

ηε ρξνληθή πεξίνδν 2014-2020 ζα ππνζηεξίμεη πεξαηηέξσ ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ 

ηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηηο ΣΠΔ
13

: 

 Δπέλδπζε ζε ππνδνκέο ησλ ΣΠΔ ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αγξνηηθψλ θαη ησλ ιηγφηεξν αλεπηπγκέλσλ 

πεξηθεξεηψλ. 

 

 Δπθνιφηεξε πξφζβαζε ζε επξπδσληθέο ζπλδέζεηο πςειήο ηαρχηεηαο γηα ηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη πξφζβαζε ζηηο 

ιχζεηο πνπ πξνζθέξεη ε ηειεξγαζία θαη ε ειεθηξνληθή πγεία. 

 

 Αλάπηπμε θαη αλαβάζκηζε ησλ εξγαιείσλ ησλ ΣΠΔ, φπσο είλαη νη 

ειεθηξνληθέο ππνδνκέο γηα έξεπλα θαη θαηλνηνκία, ην cloud computing, ε 

αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ε αζθάιεηα ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 

  „Ώζεζε πξνο ηηο θαηλνηφκεο ιεηηνπξγίεο ησλ ΣΠΔ θαη αμηνπνίεζε ηνπο απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο, ηνπο πνιίηεο αιιά θαη ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Οη ιεηηνπξγίεο 

απηέο αθνξνχλ ηελ ειεθηξνληθή παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο (eHealth), ηελ 
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ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε (eGovernment), ηελ ειεθηξνληθή εθκάζεζε 

(eLearning), ηελ ειεθηξνληθή εξγαζία (eBuisiness) θαη άιιεο. 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη νη ΣΠΔ πεξηιακβάλνληαη ζηε ηξαηεγηθή Έμππλεο 

Δμεηδίθεπζεο 2014-2020. Ζ κεηάβαζε απφ ηελ θιαζζηθή πξνζέγγηζε ησλ ΣΠΔ ζε 

έλα νινθιεξσκέλν ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ ςεθηαθφ πξφγξακκα ζην πιαίζην 

ησλ ζηξαηεγηθψλ απηψλ επηηξέπεη ζηηο πεξηθέξεηεο λα πξνζδηνξίδνπλ ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζα δνζνχλ θαηά ηηο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ πνπ 

αξκφδνπλ ζηελ εθάζηνηε επηθξάηεηα. 

 

 

Δηθφλα 5: Ζ κέρξη ζηηγκήο θαηαλνκή ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ 

Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δπξψπε γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2014-2020 

Πεγή: European Commission 

 

2.5 Οη θηλεηήξηνη κνρινί αλάπηπμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Σν Δπξσπατθφ Γηαξζξσηηθφ Σακείν θαη ην Σακείν Δπελδχζεσλ δελ ζα πξέπεη λα 

ζεσξνχληαη φηη παξέρνπλ κφλν νηθνλνκηθή ζηήξημε, αιιά ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξίδνληαη θαη σο εξγαιεία πνιηηηθήο γηα ηελ ζηήξημε ηεο Γεκφζηαο Αξρήο θαηά 

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπο, αιιά θαη θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

δηνηθεηηθψλ θαη επελδπηηθψλ πξνζπαζεηψλ ηνπο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί φηη νη επελδχζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα έρνπλ κέγηζην αληίθηππν 

θαη θαιχηεξε αμηνπνίεζε, ηα θξάηε κέιε θαη νη πεξηθέξεηεο πνπ επηζπκνχλ λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο απηέο, νη νπνίεο, ζρεηίδνληαη κε ηηο ΣΠΔ ζα πξέπεη 
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αξρηθά λα ζέζνπλ ζε εθαξκνγή έλα ηξαηεγηθφ πιαίζην πνιηηηθήο πνπ αθνξά ηε 

ςεθηαθή ηνπο αλάπηπμε, αιιά θαη έλα ζρέδην δηθηχνπ επφκελεο γεληάο.  

Δπηπξνζζέησο, ηα πξναλαθεξζέληα ηακεία κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηνπο 

θηλεηήξηνπο κνρινχο θαη λα ελζαξξχλνπλ ηε κεηαθνξά ησλ λνκνζεηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ ζην πξνζθήλην γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εληαίαο «Φεθηαθήο Αγνξάο», 

ηελ αλάπηπμε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ 

λνκνζεζηψλ απηψλ, αιιά θαη ηε κφριεπζε ηεο εζληθήο δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηελ επηηάρπλζε ησλ ζεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο 

«Φεθηαθήο Αγνξάο» ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

2.6 «Οξίδνληαο 2020» 

 

Σν πξφγξακκα «νξίδνληαο 2020»
16

 απνηειεί ην κεγαιχηεξν πξφγξακκα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ εξεπλεηηθψλ θαη 

θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ην δηάζηεκα 2014-2020, χςνπο 80 δηζεθαηνκκπξίσλ 

επξψ. Δπηπξνζζέησο, ην πξφγξακκα απηφ ππνζηεξίδεη ηε ηξαηεγηθή «Δπξψπε 

2020» πνπ αλαδεηθλχεη ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία σο θεληξηθφ κνριφ γηα κηα 

έμππλε, βηψζηκε θαη νινθιεξσκέλε αλάπηπμε, ζηνρεχνληαο παξάιιεια ζηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ζεκαληηθψλ θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ, ελψ 

πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ 3 βαζηθνχο άμνλεο: 

 Δπηζηεκνληθή Αξηζηεία: Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα παγθφζκηνπ επηπέδνπ κε 

ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε ησλ θαιχηεξσλ επηζηεκφλσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 Βηνκεραληθή Τπεξνρή: Ζ ζηξαηεγηθή επέλδπζε ζηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο, 

φπσο είλαη ε λαλνηερλνινγία, κηθξνειεθηξνληθή, ξνκπνηηθή αιιά θαη ε 

επέλδπζε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ζηε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 Κνηλσληθέο Πξνθιήζεηο: Ζ αληηκεηψπηζε ζεκαληηθψλ θνηλσληθψλ 

πξνθιήζεσλ, φπσο ε εμάληιεζε ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ, ε γήξαλζε ηνπ 

πιεζπζκνχ, ε αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

 

Σν πξναλαθεξζέλ πξφγξακκα ππνζηεξίδεη ηηο πξσηνπνξηαθέο ηερλνινγίεο πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, φπσο είλαη ε 

ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) θαη ε δηαζηεκηθή ηερλνινγία. Οη 

βαζηθέο ηερλνινγίεο γεληθήο εθαξκνγήο φπσο ε ηερλνινγία πξνεγκέλεο βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο θαη πιηθψλ, ε βηνηερλνινγία θαη ε λαλνηερλνινγία βξίζθνληαη ζην 

επίθεληξν ησλ πξντφλησλ πνπ αιιάδνπλ ηα δεδνκέλα: smartphone, κπαηαξίεο πςειψλ 

επηδφζεσλ, ειαθξά νρήκαηα, λαλνθάξκαθα, έμππλα πθάζκαηα θαη πνιιά αθφκε. 
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2.7 «Οξίδνληαο 2020» θαη ΣΠΔ 

 

Ζ γξήγνξε εμέιημε θαη αλάπηπμε ησλ ζχγρξνλσλ ΣΠΔ θαη ε άκεζε ζχλδεζε ηνπο 

κε ηνπο ζχγρξνλνπο θιάδνπο ηεο ηερλνινγίαο, φπσο ε λαλνηερλνινγία, ε ξνκπνηηθή, 

ηα κηθξνζπζηήκαηα δηθηχσζεο, ε ηερλεηή λνεκνζχλε, ηα δίθηπα 5G θ.α. παξέρεη έλα 

επξχ ζχλνιν επθαηξηψλ αλάπηπμεο ζηελ Δπξψπε, πάλσ ζην νπνίν κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί πιεζψξα θαηλνηφκσλ ζπζθεπψλ, ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ. 

Σν πξψην πξφγξακκα εξγαζίαο ηεο Ζγεζίαο ησλ ΣΠΔ ζηηο Σερλνινγίεο 

Δλνπνίεζεο θαη Βηνκεραληθψλ Σερλνινγηψλ ζχκθσλα κε ην πιαίζην «Οξίδνληαο 

2020»
 17

 θαιχπηεη θαη αληηκεησπίδεη πιήξσο ηηο θχξηεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη 

ε Δπξψπε, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ έιιεηςε εκπεηξνγλσκηθήο γλψκεο ζε βαζηθέο 

ηερλνινγηθέο αιπζίδεο θαη ηελ αλάγθε γηα επηηάρπλζε απφ ηελ έξεπλα ζηελ αγνξά. 

Δπηπξνζζέησο, ην πξφγξακκα απηφ εληζρχεη ηε καθξνπξφζεζκε δέζκεπζε γηα ηελ 

αλάπηπμε βηνκεραληθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη πξνζθέξεη ζηαζεξφηεηα θαη επειημία ζηε 

αλάπηπμε δπλακηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ζηα νπνία κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ πνιιέο 

θαηλνηνκίεο. 

Δλ ζπλερεία, ην πξφγξακκα εξγαζίαο ηεο Ζγεζίαο ησλ ΣΠΔ ζηηο Σερλνινγίεο 

Δλνπνίεζεο θαη Βηνκεραληθψλ Σερλνινγηψλ έρεη 6 θχξηεο γξακκέο δξαζηεξηφηεηαο: 

 Μία λέα γεληά εμαξηεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ. 

 Πξνεγκέλε ππνινγηζηηθή. 

 Γηαδίθηπν ηνπ κέιινληνο. 

 Σερλνινγίεο πεξηερνκέλνπ θαη δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ. 

 Ρνκπνηηθή. 

 Σερλνινγίεο κηθξνειεθηξνληθήο θαη λαλνειεθηξνληθήο (Φσηνληθήο). 

Δθηφο απφ ηηο 6 θχξηεο γξακκέο δξαζηεξηφηεηαο, ην πξφγξακκα απηφ εζηηάδεη 

επηπιένλ ζηελ αζθάιεηα ηνπ θπβεξλνρψξνπ, ζην δηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ (Internet 

of things), θαη ζηελ ςεθηαθή αλζξψπηλε έξεπλα. 

Όιεο νη παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ κε ζπλνδνηπφξν 

ηελ ππνζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο αθνκνίσζεο θαη ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο. 
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Δηθφλα 6: Δπηζθφπεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ ελαζρφιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Οξίδνληαο 2020 

Πεγή: zabala.co.uk 

 

2.8 ηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» 

 

Ζ ηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020»
18

 απνηειεί κηα αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ επίηεπμε κηαο έμππλεο, βηψζηκεο θαη ρσξίο 

απνθιεηζκνχο νηθνλνκίαο, ε νπνία ζα ζπκβάιεη ζηελ θαηάθηεζε πςειψλ επηπέδσλ 

απαζρφιεζεο, παξαγσγηθφηεηαο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο απφ ηα θξάηε κέιε ηεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ζέζεη 5 θηιφδνμνπο ζηφρνπο πξνο επίηεπμε 

κέρξη θαη ην 2020. Οη ζηφρνη απηνί είλαη: 

 Ζ απαζρφιεζε ηνπ 75% ηνπ πιεζπζκνχ ζην ειηθηαθφ εχξνο 20-64 εηψλ. 

 

 Ζ επέλδπζε ηνπ 3%  ηνπ ΑΔΠ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα πξέπεη λα 

επελδχεηαη ζηελ έξεπλα θαη ζηελ αλάπηπμε. 

 

 Δμαζθάιηζε ηνπ 20% ηεο απαηηνχκελεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, 

ελψ παξάιιεια κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 20% 

θαη αχμεζε θαηά 20% ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 
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 Οινθιήξσζε ηξηηνβάζκησλ ζπνπδψλ γηα ην 40% ηνπ πιεζπζκνχ ζην 

ειηθηαθφ εχξνο 30-34 εηψλ θαη κείσζε ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ 

ζρνιείνπ. 

 

 Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ή θηλδπλεχνπλ λα 

βξεζνχλ ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

Κάζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηε παξαπάλσ 

ζηξαηεγηθή, έρεη πηνζεηήζεη ηνπο ζηφρνπο πνπ θξίλεη απαξαίηεηνπο λα επηηεπρζνχλ ζε 

εζληθφ επίπεδν. 

 

2.9 ηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» θαη ΣΠΔ 

 

Ζ ηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» παξνπζηάδεη ην ξφιν ησλ ΣΠΔ ζηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο θαη ζηε πξνεηνηκαζία ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ λέσλ πξνθιήζεσλ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη έλλνηεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο έρνπλ θηάζεη 

ζην ζεκείν λα ζπγρένληαη κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ πνπ 

παξέρνληαη απφ ηηο ΣΠΔ. 

Δλ ζπλερεία, παξαηεξείηαη κηα ζπλερήο επέθηαζε ηνπ ηνκέα ησλ ΣΠΔ ζε 

παγθφζκην θαη επξσπατθφ επίπεδν, ν νπνίνο ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ 

εξγαζίαο, ζηε παξνρή πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο, ζηελ πξφζβαζε ζηελ ειεθηξνληθή 

κάζεζε (e-learning), ειεθηξνληθή πγεία (e-health) θαη ειεθηξνληθή δηθαηνζχλε (e-

justice). 

Ζ νηθνλνκία κηαο ρψξαο επσθειείηαη απφ ηηο ΣΠΔ κε δχν ηξφπνπο: 

 

 Οη ΣΠΔ  ζην ξφιν ηνπ παξαγσγνχ, σζψληαο έηζη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

παξαγσγηθφηεηα θαη θαηλνηνκία. 

 Οη ΣΠΔ ζην ξφιν ηνπ ρξήζηε, σζψληαο έηζη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ παξαηεξνχκε φηη νη ΣΠΔ απνηεινχλ ην 

ζεκειηψδε παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο νηθνλνκίαο, κηαο 

νηθνλνκίαο πνπ βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο λέεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο θαη 

δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ νη ζχγρξνλεο ΣΠΔ. 

πλνςίδνληαο, νη λέεο ηερλνινγίεο θαη ε εθαξκνγή ηνπο ζηηο παξαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πξνθαινχλ αιιαγέο ζηηο νηθνλνκηθέο δνκέο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο. Δπηπξνζζέησο, ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

ζπκβάιεη  ζηε βειηίσζε ηεο επεκεξίαο θαη ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ κηαο θνηλσλίαο, 

ελψ ε αμηνιφγεζε ησλ εμειίμεσλ ησλ ΣΠΔ απνηειεί ππιψλα ηεο έληαμεο ησλ 

πνιηηψλ ζηε παγθφζκηα θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. 
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Δηθφλα 7: Οη εμειίμεηο ησλ ΣΠΔ ζηελ Δπξψπε θαηά ην δηάζηεκα 2005-2014 

Πεγή: International Telecommunication Union, Measuring the Information Society, 2013 

 

2.10 ηξαηεγηθέο Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο 

 

Οη ηξαηεγηθέο Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο
19

 αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή 

νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο (ΒΑΑ) ζε αζηηθέο 

πεξηνρέο ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε πιεζπζκφ πάλσ απφ 10.000 

θάηνηθνπο. 

Δπηπξνζζέησο, ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηνηθεί πάλσ απφ 

ην 66,6% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο, ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 80% 

ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη παξάγεη έσο θαη ην 85% ηνπ ΑΔΠ ηεο Δπξψπεο. 

Δπηπιένλ, απηέο νη αζηηθέο πεξηνρέο απνηεινχλ ηηο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο 

Δπξσπατθήο νηθνλνκίαο θαη ζπκβάινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Μέζα ζε φια απηά 

ηα πξνηεξήκαηα έξρεηαη λα πξνζηεζεί ν παξάγνληαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ 

εμαπιψλεηαη παγθνζκίσο θαη επηθέξεη πξνβιήκαηα φπσο ε αλεξγία, ε απνκφλσζε 

θαη ε θηψρεηα κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη αλαγθαία ε πνιηηηθή ηεο αζηηθήο 

αλάπηπμεο γηα ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

ρεηηθά κε ην δηάζηεκα 2014-2020 ε Βηψζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε απνηειεί ην 

επίθεληξν ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο κε απνηέιεζκα λα παξνηξχλεηαη ε πξνκήζεηα έσο 

θαη 50% ησλ πφξσλ ηνπ ΔΣΠΑ (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) ζηηο 

αζηηθέο πεξηνρέο. 
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Δλ ζπλερεία, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη γηα ηελ επηηπρή αζηηθή αλάπηπμε πξέπεη λα 

επηηεπρζεί κηα ζπλνιηθά νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ησλ αιιειέλδεησλ δηαζηάζεσλ 

πνπ απαξηίδνπλ ηελ αζηηθή δσή (νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, πεξηβαιινληηθέο, 

πνιηηηζηηθέο) θαη λα δνκεζνχλ ηζρπξέο εηαηξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ, ηεο 

θνηλσλίαο, ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο θπβέξλεζεο. Δπηπξνζζέησο, πξέπεη λα ηνληζηεί 

φηη ε πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ απνηειεί κηα πξφθιεζε δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο έμππλεο, βηψζηκεο θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο θνηλσλίαο πνπ πξνβιέπεη ε 

ζηξαηεγηθή Δπξψπε 2020. 

Καηά ηε πεξίνδν 2014-2020 ηα Δπξσπατθά αζηηθά θέληξα ζα επσθειεζνχλ 

αθφκε πεξηζζφηεξν απφ ηε Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δηφηη: 

 

 Οη αζηηθέο πεξηνρέο απνηεινχλ ην επίθεληξν γηα ηηο επελδπηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΔΣΠΑ. 

 

 Σνπιάρηζηνλ 5% ηνπ ΔΣΠΑ πξννξίδεηαη ζε θάζε θξάηνο κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα νινθιεξσκέλε αεηθφξν αζηηθή αλάπηπμε. 

 

 371 εθαηνκκχξηα επξψ ζα δνζνχλ γηα θαηλνηφκεο δξάζεηο ζην ηνκέα ηεο 

αεηθφξνπ αζηηθήο αλάπηπμεο. 

 

 Έλα δίθηπν αζηηθήο αλάπηπμεο ζα είλαη ν ππεχζπλνο θνξέαο γηα ηελ 

επίβιεςε ηεο ζσζηήο αμηνπνίεζεο ησλ Δπξσπατθψλ θνλδπιίσλ ηνπ θάζε 

αζηηθνχ θέληξνπ, αιιά θαη γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αζηηθψλ 

θέληξσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αεηθφξν αζηηθή αλάπηπμε. 

 

 Σα αζηηθά θέληξα ελζαξξχλνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε Κνηλνηηθή 

Πξσηνβνπιία Σνπηθήο Αλάπηπμεο, ε νπνία ζπκβάιεη ζηελ αλαγέλλεζε 

ησλ αζηηθψλ θέληξσλ κέζσ ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ, 

επηρεηξήζεσλ, δεκνζίνπ ηνκέα θαη πνιηηψλ. 

 

 Οη εδαθηθέο επελδχζεηο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ εθαξκνγή 

ζηξαηεγηθψλ βαζηζκέλσλ ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο επελδχζεηο απηέο ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

αλαπηπμηαθνχο ηνκείο. 

 

 Σν Δπξσπατθφ πξφγξακκα URBACT III, ην νπνίν απνηειεί έλα 

πξφγξακκα πνπ πξνσζεί ηε βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε, εληζρχζεθε 

νηθνλνκηθά θαη εμειίρζεθε επηηξέπνληαο ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

Δπξσπατθψλ αζηηθψλ θέληξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θνηλψλ πξνθιήζεσλ. 

 

 Σν εξγαιείν “TAIEX REGIO PEER 2 PEER” έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα 

αληαιιάζζεη εκπεηξνγλσκνζχλε κεηαμχ θνξέσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη ηε 
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ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο. 

 

Δλ ζπλερεία, αμηνζεκείσηε είλαη ε αλαθνξά ζηελ «Αζηηθή Αηδέληα», ε νπνία 

απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε θαη ζπληνληζκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

αζηηθήο δηάζηαζεο ησλ επξσπατθψλ θαη θξαηηθψλ πνιηηηθψλ θαη λνκνζεζηψλ, ελψ 

επηδηψθεη λα βειηηψζεη ηε πνηφηεηα δσήο ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ. 

 

 

 

Δηθφλα 8: Υάξηεο θαηάηαμεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε ζρέζε κε ηηο 

επηδφζεηο θαηλνηνκίαο 

Πεγή: Regional Innovation Scoreboard 2014 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

3.1 Η εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηελ Διιάδα 

 

3.1.1 Δηζαγσγή 

 

Ο ηνκέαο ησλ ΣΠΔ
20

 είλαη έλαο απφ ηνπο πην ειπηδνθφξνπο ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία θπξίσο ιφγσ ηεο δήηεζεο γηα απηνκαηνπνίεζε θαη ςεθηνπνίεζε ζηνλ 

ειιεληθφ δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα.  

Δπηπξφζζεηα, ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν έρεη δξνκνινγεζεί ε ππνζηήξημε ησλ 

πξσηνβνπιηψλ ησλ ΣΠΔ κέζσ εηδηθψλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ δνκψλ θαη ε ζηαζεξή 

ππνδνκή ησλ ΣΠΔ ηεο ρψξαο. 

πλνιηθά ν αξηζκφο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ ησλ ΣΠΔ αλακέλεηαη λα 

απμεζεί ζεκαληηθά ηα επφκελα ρξφληα θπξίσο ιφγσ: 

 

 Σεο ηζρπξήο απαίηεζεο γηα πεξαηηέξσ απηνκαηνπνίεζε θαη ςεθηνπνίεζε ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα. 

 

 Σεο ηαρείαο πηνζέηεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ην ειιεληθφ θνηλφ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λέσλ ζπζθεπψλ (Smartphone, tablet, smartwatch, 

smart tv). 

 

 Σεο ζεκαληηθήο αχμεζεο ηεο δήηεζεο ηεο ππνδνκήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

ηερλνινγηθέο ζπζπεηξψζεηο (clusters), ηνπο ηερλνινγηθνχο επηηαρπληέο θαη ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 Σσλ δηάθνξσλ δξαζηεξηνηήησλ θαηλνηνκίαο θαη έξεπλαο πνπ δηεμάγνληαη 

απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν ζε ειιεληθά πνιπηερληθά ηδξχκαηα θαη ζε δεκφζηα 

ζπζηήκαηα πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ζε ηνκείο πνπ αθνξνχλ ην cloud computing, 

ηηο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αθξηβή ηνπνζεζία, ηε λαλνηερλνινγία 

θαη ηα επθπή ζπζηήκαηα. 

Οη έξεπλεο πνπ πινπνηήζεθαλ θαηά ην δηάζηεκα 2014-2017 θαη είραλ σο 

αληηθείκελν ηελ αγνξά ησλ ΣΠΔ ζηελ Διιάδα, αλαθέξνπλ φηη ε πξναλαθεξζείζα 

αγνξά παξνπζηάδεη κηα ζηαζεξφηεηα, αιιά θαη εκθαλή ζεκάδηα αλάθακςεο. 

Αλαιπηηθφηεξα, νη έξεπλεο απηέο αλαθέξνπλ φηη ην 2016 θαη 2017 ν ηνκέαο ησλ ΣΠΔ 

παξνπζίαδε ζηαζεξφηεηα θαη κεδεληθή αλάπηπμε χςνπο 6 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ, 
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ελψ ην 2018 παξνπζηάζηεθε κηα κηθξή αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 0,35% ζηελ ειιεληθή 

αγνξά θζάλνληαο έηζη ηα 6,3 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. 

χκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Παξαηεξεηήξην Πιεξνθνξηθήο (European IT 

Observatory (EITO))
21

 γηα ην 2017, ην 31% ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο ησλ ΣΠΔ 

αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ, ελψ ην 

ππφινηπν 69% απφ ηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζηελ Διιάδα εδξεχεη πιεζψξα Διιεληθψλ, Ακεξηθαληθψλ 

θαη δηεζλψλ εηαηξεηψλ πνπ εηδηθεχνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ, εηαηξείεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ Διιάδα σο θφκβν γηα ηελ εμάπισζε ζε επηρεηξήζεηο ζηε 

λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο αγνξάο θαη ηεο δπλαηφηεηαο 

ζχλδεζεο ηεο κε άιιεο αγνξέο. 

Δπηπξνζζέησο, ε Διιάδα θαηέρεη ηελ 26ε ζέζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζχκθσλα κε ην δείθηε ηεο Φεθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη 

Κνηλσλίαο. πλνιηθά, ε Διιάδα δελ ζεκείσζε κεγάιε πξφνδν ζε ζχγθξηζε κε ηα 

άιια θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ην ζεηηθφ φκσο είλαη, φηη νη Έιιελεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν πην ελεξγά γηα βηληενθιήζεηο θαη online πεξηερφκελν. 

 

3.1.2 Σνκέαο Πιεξνθνξηθήο 

 

Ο ηνκέαο ηεο Πιεξνθνξηθήο
19

 απνηειείηαη απφ ηξεηο θαηεγνξίεο, ηνλ εμνπιηζκφ 

ηεο πιεξνθνξηθήο, ην επηρεηξεζηαθφ ινγηζκηθφ θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο πιεξνθνξηθήο. 

Απφ ηηο ηξεηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο, ε θαηεγνξία ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

πιεξνθνξηθήο απνηειεί ηελ πην ζεκαληηθή θαηεγνξία θαη παξνπζηάδεη κηα ζηαζεξή 

αλάπηπμε θαηά ην δηάζηεκα 2016-2018, φπσο επίζεο θαη ε θαηεγνξία ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ ινγηζκηθνχ. 

 Δμνπιηζκόο Πιεξνθνξηθήο (IT Hardware): ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο ηεο επέλδπζεο γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηεο πιεξνθνξηθήο αγγίδεη ηα 550 

εθαηνκκχξηα επξψ θαηά ην έηνο 2017-2018. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

παξνπζηάδεηαη κηα ζηαζεξή αχμεζε πσιήζεσλ ησλ επηηξαπέδησλ 

ππνινγηζηψλ, ηφζν γηα πξνζσπηθή φζν θαη γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε. Όζνλ 

αθνξά ηελ αγνξά ησλ tablets, smartphones θαη smartwatches παξνπζηάδεηαη 

κηα ζπλερήο θαη δηαξθήο αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπο κε ηε δήηεζε ζε 

ζπγθεθξηκέλα πξντφληα λα μεπεξλάεη θάζε πξνζδνθψκελν.  Δπηπιένλ, ζηηο 

ππφινηπεο θαηεγνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ αγνξά servers θαη ζπζηεκάησλ 

απνζήθεπζεο παξνπζηάδεηαη κηα γεληθή ζηαζεξφηεηα ζηηο πσιήζεηο, ε νπνία 

ηείλεη ζε έλα κηθξφ πνζνζηφ πηψζεο ιφγσ ηεο νινέλα θαη πην κηθξήο δήηεζεο 

ηα ηειεπηαία ρξφληα. 
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 Τπεξεζίεο Πιεξνθνξηθήο (IT Services): Οη ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο 

απνηεινχλ ηε πην ζεκαληηθή θαηεγνξία ηνπ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο. Οη 

ππεξεζίεο απηέο απαξηίδνληαη απφ επηκέξνπο ππεξεζίεο, ν ζπλδπαζκφο ησλ 

νπνίσλ απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ νινέλα ζπλερφκελε αχμεζε ηνπ βαζκνχ ηεο 

αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο. Οη ππεξεζίεο απηέο απνηεινχληαη 

απφ ηηο ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηρεηξεκαηηθψλ ζπκβνπιψλ, ηα 

νινθιεξσηηθά ζπζηήκαηα, ηηο δηθηπαθέο ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο 

ελνπνίεζεο, ηελ αλάπηπμε πξνζαξκνζκέλσλ εθαξκνγψλ θαη ηελ εμσηεξηθή 

αλάζεζε επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ. 

 

 Δπηρεηξεζηαθό Λνγηζκηθό (Business Software): Δπηρεηξεζηαθφ ινγηζκηθφ 

απνηειεί νπνηνδήπνηε ινγηζκηθφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ζπκβάιεη δξαζηηθά 

ζηελ αχμεζε θαη κέηξεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, αιιά θαη ζηελ νξζή 

εθηέιεζε φισλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Ζ αγνξά ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ ινγηζκηθνχ απνηειείηαη απφ δχν κέξε, ην ινγηζκηθφ ησλ 

εθαξκνγψλ, πνπ ζηελ Διιάδα θαηαιακβάλεη ην 64%, θαη ην ινγηζκηθφ ηεο 

ππνδνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζηελ Διιάδα θαηαιακβάλεη ην ππφινηπν 

36% ηεο πνζνζηηαίαο θιίκαθαο 

 

3.1.3 Σνκέαο Σειεπηθνηλσληψλ – Κχξηα ζηνηρεία 

 

Ο ηνκέαο ησλ Σειεπηθνηλσληψλ
19

 ζηελ Διιάδα απνηειείηαη απφ δχν θχξηα 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία, ηηο ππεξεζίεο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, νη νπνίεο απνηεινχλ ηελ 

θνξπθαία θαηεγνξία ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη αληηπξνζσπεχνπλ ην 84% 

ηεο αγνξάο, θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 

ππφινηπν 16%. 

 Δμνπιηζκόο ησλ Σειεπηθνηλσληώλ (Telecommunications equipment): ηφρνο 

ησλ εηαηξεηψλ πνπ απνηεινχλ ηνπο πάξνρνπο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ 

ππεξεζηψλ είλαη ε νινέλα ζπρλφηεξε εμέιημε θαη αλαβάζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ 

ηνπο πνπ ζηνρεχεη ζηελ θαιχηεξε παξνρή ππεξεζηψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

ζηελ Διιάδα νη πάξνρνη επελδχνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ θαιχηεξε θάιπςε ηνπ ζήκαηνο φζνλ αθνξά ηα 

δίθηπα 4G, ζε αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο, θαζψο θαη ζηηο ππνδνκέο πνπ 

αθνξνχλ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ. 

 

 Σειεπηθνηλσληαθέο Τπεξεζίεο (Telecommunications service): Μηα 

ηειεπηθνηλσληαθή ππεξεζία είλαη ε ππεξεζία πνπ παξέρεηαη απφ έλαλ πάξνρν 

ηειεπηθνηλσληψλ ή απφ έλαλ πάξνρν κεηαθνξάο πιεξνθνξηψλ ζε έλα ζχλνιν 

ρξεζηψλ κε ηε ζπκβνιή ελφο ηειεπηθνηλσληαθνχ ζπζηήκαηνο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, θαη νη δχν νληφηεηεο (ρξήζηεο-πάξνρνο) είλαη ππεχζπλεο γηα 
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νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο. Ο πάξνρνο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ απνδνρή, ηε δηαβίβαζε θαη ηε παξάδνζε ηνπ κελχκαηνο, 

ελψ ν ρξήζηεο είλαη ππεχζπλνο γηα ην πεξηερφκελν ηεο πιεξνθνξίαο πνπ 

πεξηέρεηαη κέζα ζην κήλπκα. Δπηπξνζζέησο, ε Οκνζπνλδηαθή Δπηηξνπή 

Δπηθνηλσληψλ ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ λφκνπ πεξί επηθνηλσληψλ ησλ ΖΠΑ 

(1934) θαη ηνπ λφκνπ πεξί ηειεπηθνηλσληψλ (1996) έρεη νξίζεη ηελ 

ηειεπηθνηλσληαθή ππεξεζία σο «ηελ πξνζθνξά ησλ ηειεπηθνηλσληψλ έλαληη 

ακνηβήο ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο». 

 

3.1.4 Σνκέαο Σειεπηθνηλσληψλ – Γεπηεξεχνληα ζηνηρεία 

 

Δθηφο ησλ θχξησλ βαζηθψλ ζπζηαηηθψλ, ν ηνκέαο ησλ Σειεπηθνηλσληψλ
19 

απνηειείηαη θαη απφ επηκέξνπο δεπηεξεχνληα ζπζηαηηθά, ν ζπλδπαζκφο ησλ νπνίσλ 

ηνλψλεη θαη βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Δπί γξακκαηηθά ηα 

ζηνηρεία απηά είλαη ην ηξέρνλ πεξηβάιινλ, νη θπβεξλεηηθνί ζηξαηεγηθνί ζηφρνη, ην 

Διιεληθφ εζληθφ δίθηπν Syzefxis II πνπ αθνξά ην δεκφζην ηνκέα, ν δεκφζηνο ηνκέαο 

ζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ, ηα ζπζηήκαηα θνξνδηαθπγήο θαη αλίρλεπζεο 

ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, ε πξφζβαζε λέαο γεληάο, ε κεηάβαζε ζηε ςεθηαθή νηθνλνκία, νη 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο, ε αζθάιεηα ηνπ θπβεξλνρψξνπ θαη ηα 

θέληξα εμσηεξηθήο αλάζεζεο δεδνκέλσλ θαη νη ππεξεζίεο ελνπνίεζεο. 

 Σξέρσλ πεξηβάιινλ (Current Environment): χκθσλα κε ηα ζηνηρεία γηα ην 

έηνο 2018, ε Διιάδα θαηάθεξε λα θαηαιάβεη ηε δεχηεξε ζέζε κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηηο επηδφζεηο ηεο ζηελ ςεθηαθή 

νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία. Απηή ε θαηάθηεζε θαλεξψλεη φηη ε ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ Διιήλσλ, 

φζνλ αθνξά ηηο πξνζσπηθέο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο ζρέζεηο, θαζψο 

επίζεο θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ θαη 

ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

Δλ ζπλερεία, φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ησλ Σειεπηθνηλσληψλ 

αληηκεησπίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ 

θαη ΜΜΔ, ην νπνίν ζπγθξνηήζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 2016 ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο θαη ηνπο λφκνπο ηεο Δζληθήο Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο (2016-2021) θαη 

ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε (2017-2019).  Πξέπεη 

λα αλαθεξζεί φηη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ θξίλεηαη αλαγθαία ζε πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν ηνπ 90% ζηνπο ζχγρξνλνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο κε απνηέιεζκα 

ε εθπαίδεπζε θαη ε γλψζε ησλ εξγαδνκέλσλ φζνλ αθνξά ηηο ςεθηαθέο 

ππεξεζίεο λα θξίλεηαη θαηαιπηηθή γηα ηελ επηβίσζε θαη εμέιημε ηεο θάζε 

επηρείξεζεο.  

 



I.C.T. in Regional Development 

 

 

 
53 

 Κέληξν Δμσηεξηθήο Αλάζεζεο Γεδνκέλσλ θαη Τπεξεζίεο Δλνπνίεζεο (Data 

Center Outsourcing & Integration Services): ηελ Διιάδα, ε βειηηζηνπνίεζε 

ηνπ θφζηνπο ησλ ΣΠΔ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα θέληξα δεδνκέλσλ ή ηα 

θέληξα απνθαηάζηαζεο δεδνκέλσλ ηδησηηθψλ ή δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη 

ηνπο πάξνρνπο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ. 

 

 Κπβεξλεηηθνί ηξαηεγηθνί ηόρνη (Government strategic targets): Οη εηαηξείεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ΣΠΔ ζηελ Διιάδα εζηηάδνπλ ζηα θπβεξλεηηθά έξγα 

πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε, αλακνλή ή ζην πξνζθήλην γηα ην μεθίλεκα ηεο 

πινπνίεζήο ηνπο επεηδή ζπκβάινπλ δξαζηηθά ζηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Οη ππεχζπλνη ράξαμεο ηεο 

πνιηηηθήο έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηε πξφθιεζε ηεο ππνζηήξημεο ηεο 

επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ςεθηαθή νηθνλνκία κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε 

ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, έηζη ε ειιεληθή θπβέξλεζε 

ζεσξεί φηη ε επξπδσληθή δηείζδπζε, ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, νη ειεθηξνληθέο 

ζπλαιιαγέο, νη ππεξεζίεο cloud-computing θαη ην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

επηρεηξεζηαθνχ ινγηζκηθνχ (Enterprise Resource Planning – ERP) είλαη φιν 

θαη πην ζεκαληηθέο. 

 

 SyzefxisII: Διιεληθό εζληθό δεκόζην δίθηπν: Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε ζην 

πιαίζην ηνπ έξγνπ ηνπ δηθηχνπ SyzefxisII, ζηνρεχεη λα επεθηείλεη ηηο 

ππεξεζίεο δηθηχνπ θαη ηειεθσλίαο ζε 34.000 θηίξηα ζε εζληθφ επίπεδν θαη λα 

εθαξκφζεη αζχξκαηε πξφζβαζε κέζσ 55.000 θπβεξλεηηθψλ Smartphones, 

πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ ηεο θσλήο θαη ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Πεξαηηέξσ ζηφρνο απηνχ ηνπ έξγνπ είλαη ε 

αλάπηπμε πεξηζζφηεξσλ ζπλδέζεσλ νπηηθψλ ηλψλ ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

θαη νη 34.000 ελδηαθεξφκελνη θαη νη ζεκαληηθφηεξεο θξαηηθέο ππεξεζίεο λα 

ιεηηνπξγνχλ ζηα 100/1000 Mbps. 

 

 Γεκόζηνο Σνκέαο ρεδηαζκνύ ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πόξσλ (Public Sector 

ERP): Σα ςεθηαθά έξγα ζηελ Διιάδα, πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαη 

αλακέλεηαη λα μεθηλήζνπλ ζην εγγχο κέιινλ πεξηιακβάλνπλ ηελ πινπνίεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο επηρεηξεζηαθνχ ινγηζκηθνχ, ηε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ 

πφξσλ θαη ηα δεκφζηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ ζρεδίνπ δεκνζηνλνκηθήο κεηαξξχζκηζεο ηεο θπβέξλεζεο. 

 

 πζηήκαηα θνξνδηαθπγήο θαη αλίρλεπζεο ιαζξεκπνξίνπ (Tax evasion and 

contraband detection systems): ηφρνο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ είλαη ε 

απνηξνπή ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, ε εμάιεηςε νπνηαζδήπνηε απάηεο ζρεηίδεηαη κε 

ην ΦΠΑ θαη ε αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ απφ ηηο ππεξεζίεο ησλ 

ηεισλείσλ, ησλ ζπλφξσλ, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο θνξνιφγεζεο. 

Δπηπξνζζέησο, ε απηνκαηνπνηεκέλε επηζεψξεζε θαη επαιήζεπζε ησλ 
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εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ησλ ζηδεξνδξφκσλ θαη ησλ θνληέηλεξ, θαζψο θαη ηα 

πξνγξάκκαηα ζήκαλζεο ησλ θαπζίκσλ θαη ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ πνπ 

επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε απεπζείαο ζχλδεζε, 

ππφζρνληαη λα απμήζνπλ ζεκαληηθά ηα έζνδα. 

 

 Πξόζβαζε Νέαο Γεληάο (Next Generation Access – NGA): Σν έξγν απηφ 

ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηαρέσλ θαη εμαηξεηηθά γξήγνξσλ επξπδσληθψλ 

ηερλνινγηψλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο κε ηε ζηήξημε ησλ θνλδπιίσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν πξψην θνκκάηη ηνπ έξγνπ απηνχ έρεη μεθηλήζεη απφ 

ην 2014 θαη βξίζθεηαη αθφκα ζηε θάζε πινπνίεζεο, ελψ έρεη ήδε πινπνηεζεί 

πεξηζζφηεξν απφ ην 80% ηνπ έξγνπ κέρξη θαη ζήκεξα. Με ηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ απηνχ ζα εμαιεηθζεί ην επξπδσληθφ ράζκα κεηαμχ ησλ αγξνηηθψλ θαη 

ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο. 

 

 Μεηάβαζε ζηε Φεθηαθή Οηθνλνκία (Transition to a Digital Economy): Ζ 

εθαξκνγή ςεθηαθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελίζρπζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ςεθηαθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηε δεκηνπξγία 

λέσλ επθαηξηψλ γηα θαηλνηφκεο κηθξνκεζαίεο θαη λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο 

έρεη σο ζηφρν ηε κεηάβαζε ζηε ςεθηαθή νηθνλνκία. 

 

 πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο Πιεξνθνξηθήο (IT consulting): Ζ ζπκβνπιεπηηθή 

ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ ηνκέα αλάπηπμεο γηα ηνπο 

πσιεηέο, θαζψο κε ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη αγνξέο θέξνληαη λα 

«σξηκάδνπλ» θαη θξίλεηαη νινέλα θαη πην αλαγθαία ε ελεκέξσζε ησλ 

ρξεζηψλ ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο ηερλνινγίεο ηεο 

πιεξνθνξηθήο. Δπηπξφζζεηα, νη εηαηξείεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζπκβνπιεπηηθή ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο ζπκβάινπλ ζηε 

παξνρή ελεκέξσζεο ηεο θπβέξλεζεο πξνθεηκέλνπ απηή λα αμηνινγήζεη θ λα 

πάξεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ζπζηεκάησλ, ηηο αλάγθεο θαη 

ηηο ιχζεηο πνπ παξέρνληαη απφ ηηο ππνδνκέο, θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα ζηνλ 

ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο. 

 

 Αζθάιεηα ηνπ Κπβεξλνρώξνπ (Cyber Security): Ζ δήηεζε γηα ηελ αζθάιεηα 

ηνπ θπβεξλνρψξνπ πξνέξρεηαη απφ ηξεηο παξάγνληεο πνπ θαη νη ηξεηο καδί 

ζπληεινχλ ηελ ειιεληθή αγνξά. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη ε θπβέξλεζε, νη 

επηρεηξήζεηο θαη νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Δπηπιένλ, ε εμέιημε ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ην δηαδίθηπν θαη ε εμάπισζε ησλ ρξεκαηηθψλ 

ζπλαιιαγψλ κέζσ απηνχ έρεη νδεγήζεη ζηελ αλαδήηεζε νινέλα θαη πην 

απνηειεζκαηηθψλ ιχζεσλ απφ ηηο ηξάπεδεο, γηα ηε ζσξάθηζε ηεο αζθάιεηαο 

ηνπ θπβεξλνρψξνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ηπρφλ 

επηζέζεσλ ζε απηφλ. 
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3.1.5 Γεκηνπξγία επθαηξηψλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν 

 

Ζ παξνρή ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν έρεη επηθέξεη ςεθηαθή 

θαηλνηνκία
19

, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα επηθέξεη πξνζηηζέκελε αμία θαη παξνρή 

λέσλ ππεξεζηψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο. Ζ 

θαζηέξσζε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ απφ ηηο επηρεηξήζεηο, ηνπο πνιίηεο θαη ην δεκφζην 

ηνκέα ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ δεκφζησλ εηζθνξψλ θαη ηειηθά ηε 

θαζηέξσζε ησλ ζπλζεθψλ γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνχξησλ επηρεηξήζεσλ θαη λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο, ελψ ε εθαξκνγή θαη ε αλάπηπμε ηνπ γξήγνξνπ δηαδηθηχνπ ζα 

απμήζεη ηε δήηεζε ηεο παξνρήο ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ. 

Δπηπξφζζεηα, ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν δξαζηεξηνπνηνχληαη κεγάιεο δηεζλείο εηαηξείεο 

ινγηζκηθνχ πνπ παξέρνπλ εμεηδηθεπκέλεο ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο θαη δηαδίδνπλ ηελ ηερλνγλσζία ηνπο κέζσ ησλ 

εθαξκνγψλ ηνπο. 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα 2014-2020 γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ ρξεκάησλ απφ ην Σακείν ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, έρεη απνηειέζεη θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηεο αγνξάο ησλ ΣΠΔ ζηελ Διιάδα. Δπηπξφζζεηα, ην ΔΠΑ απνηειεί 

ην θχξην ζηξαηεγηθφ ζρέδην αμηνπνίεζεο ζεκαληηθψλ πφξσλ απφ ηα επξσπατθά 

δηαξζξσηηθά ηακεία πνπ ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο, ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δηαξζξσηηθψλ αδπλακηψλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε, θαη ζηελ αχμεζε 

ηεο δήηεζεο γηα ηελ αγνξά ησλ ΣΠΔ. 

 

3.1.6 Κξηηήξηα επηινγήο επελδχζεσλ ησλ ΣΠΔ ζηελ Διιάδα 

 

Ζ Διιάδα κπνξεί λα απνηειέζεη ην επίθεληξν ησλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

ΣΠΔ δηφηη θαηέρεη πιεζψξα πιενλεθηεκάησλ
18 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα απηφ. 

Σα πιενλεθηήκαηα απηά είλαη: 

 Δμεηδηθεπκέλν εξγαηηθό δπλακηθό: Οη Έιιελεο κεραληθνί ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηε ιίζηα κε ηνπο θαιχηεξνπο κεραληθνχο παγθνζκίσο ζρεηηθά κε ηνλ ηνκέα 

ησλ ΣΠΔ, ελψ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο άλσ ηνπ 70% θαηέρεη ηε γλψζε ηεο 

Αγγιηθήο γιψζζαο παλειιαδηθψο. 

 

 Διθπζηηθέο επθαηξίεο ρξεκαηνδόηεζεο:  Οη ηερλνινγηθέο επελδχζεηο ζηελ 

ειιεληθή αγνξά κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ δηάθνξεο δεκφζηεο 

(ηακείν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζχκπξαμε ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα) 

ηδησηηθέο ηακεία) αιιά θαη ηδησηηθέο πεγέο. Σν πιαίζην ζχκπξαμεο κεηαμχ 

ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα επηηξέπεη ηελ πινπνίεζε κεγάισλ έξγσλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ θξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηεο εζληθήο 
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αζθάιεηαο θαη ηεο ππνδνκήο ησλ ΣΠΔ γηα ην ζχζηεκα ησλ δεκφζησλ 

κεηαθνξψλ. 

 

 Τπνδνκέο ΣΠΔ: Ζ Διιάδα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ 

ππνδνκψλ ησλ ζεκαληηθψλ επελδχζεσλ ησλ ΣΠΔ, εκπεξηέρνληαο ηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο, ηε θηινμελία θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ δηαθνκηζηψλ. 

 

 Έξεπλα θαη Δθπαίδεπζε: Ζ Διιάδα δηαζέηεη έλα εθηεηακέλν δίθηπν 

επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ πάξθσλ θαη θέληξσλ ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. 

 

 Δπλντθή ηνπνζεζία: Ζ ηνπνζεζία ηεο Διιάδαο ηεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

παξέρεη ηελ θαιχηεξε πξφζβαζε ζε θνξπθαίεο Αζηαηηθέο αγνξέο ΣΠΔ, ελψ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ππνδνκέο ηνπ εθνδηαζκνχ θαη ηελ εμεηδηθεπκέλε εξγαζία 

θαζίζηαηαη ηδαληθή γηα ηε δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ ζπλαξκνιφγεζεο 

πξντφλησλ θαη ζπζθεπψλ ΣΠΔ. 

πλνςίδνληαο, νη θχξηεο επελδπηηθέο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ε Διιάδα γηα ηα 

έηε 2018-2019 αθνξνχλ ηα θέληξα δεδνκέλσλ, ηα ηειεθσληθά θέληξα θαη ηα θέληξα 

εμππεξέηεζεο κε αγγιφθσλν πξνζσπηθφ, ηελ αλάπηπμε πξντφληνο ινγηζκηθνχ, ηε 

ζπλαξκνιφγεζε θαη δηαλνκή ζπζθεπψλ ΣΠΔ θαη ηηο νκάδεο αλάπηπμεο θαη 

θνηλφηεηεο start-up. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε Διιάδα απνηέιεζε ην επίθεληξν πνιιψλ ζεκαληηθψλ 

επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ απφ εηαηξείεο ΣΠΔ πνπ αλαγλσξίδνληαη θαη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη παγθνζκίσο, φπσο ε Nokia, Siemens, Oracle θαη άιιεο, ελψ 

παξάιιεια θηινμελεί πνιινχο επίδνμνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ εξγάδνληαη ζε 

ππνζρφκελεο λέεο ηδέεο θαη θαηλνηφκα επηρεηξεκαηηθά κνληέια. 

 

3.1.7 Η Δζληθή Φεθηαθή ηξαηεγηθή 2016-2021 

 

Ζ Δζληθή Φεθηαθή ηξαηεγηθή (ΔΦ)
22

, απνηειεί ηνλ νδηθφ ράξηε θαη ην πιαίζην 

γηα ηε ςεθηαθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Θέηεη ην φξακα θαη εμεηδηθεχεη ηνπο ηνκείο 

παξέκβαζεο ζηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα εζηηάζεη ε πξνζπάζεηα, έηζη ψζηε ε Διιάδα, 

κε νξίδνληα ην 2021 λα εληαρζεί κε αμηψζεηο ζηνλ επξσπατθφ ςεθηαθφ ράξηε. 

Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ ΔΦ, ζε κηα 

ρξνληθή πεξίνδν φπνπ νη δηαζέζηκνη πφξνη ηεο δεκφζηαο παξέκβαζεο είλαη 

πεξηνξηζκέλνη, θάπνηεο θαηεπζχλζεηο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα εζηηαζηεί  ε πξνζπάζεηα 

απηή.  

 

 

                                                 
22

 Δζληθή Φεθηαθή ηξαηεγηθή 2016-2021 
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Οη θαηεπζχλζεηο απηέο είλαη νη εμήο: 

 

 Ζ πςειή δηαζεζηκφηεηα θαη δηείζδπζε ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ Νέαο 

Γεληάο, σο πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία πξννπηηθψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, απαζρφιεζε, εμσζηξέθεηα θαη θαηλνηνκία ζηε ζχγρξνλε 

ςεθηαθή επνρή. 

 

 Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γηα ηελ ππνζηήξημε νπζηαζηηθψλ δξάζεσλ 

κεηαξξχζκηζεο, ηφζν πξνο ηε θαηεχζπλζε παξνρήο νινθιεξσκέλσλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, κε εζηίαζε ζηηο 

ππεξεζίεο κεγάιεο δήηεζεο, φζν θαη πξνο ηε θαηεχζπλζε ελίζρπζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Δπηπξνζζέησο, βαζηθφ 

ζπζηαηηθφ ηεο πξνζπάζεηαο απηήο απνηειεί ε ξηδηθή αιιαγή θαη ν 

εθζπγρξνληζκφο ηνπ ηξφπνπ ζρεδηαζκνχ θαη πξνκήζεηαο έξγσλ ΣΠΔ απφ 

ην Γεκφζην. 

 

 Ζ ππνζηήξημε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο 

ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Κνκβηθφ ζεκείν πξνο απηή ηε 

θαηεχζπλζε είλαη ν ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ έηζη ψζηε λα ζηνρεχνπλ 

παξάιιεια ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο. 

 Ζ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ησλ ΣΠΔ σο δηεζλνχο αληαγσληζηηθνχ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο, κε ηε ζπγθξάηεζε θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

πςειήο εμεηδίθεπζεο, πνπ δηαζέηεη ε ρψξα, κε ηελ έκπξαθηε ππνζηήξημε 

ηεο θαηλνηφκνπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο ΣΠΔ θαη κε ηελ ελίζρπζε ησλ 

ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ηνπ πιεζπζκνχ ζε φιν ην θάζκα ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

 

Δηθφλα 9: Καηάηαμε γηα ην 2017 κε βάζε ην δείθηε ςεθηαθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο 

Πεγή: ΔΤΓΔΠ_ΠΓΜ 
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3.1.8 Ο θαηαιπηηθφο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηελ αλάπηπμε ησλ startups 

 

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκία κεηεμειίζζεηαη κε πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο ζε ςεθηαθή. 

Οη ΣΠΔ
20

 δε ραξαθηεξίδνληαη πιένλ σο έλαο εηδηθφο ηνκέαο, αιιά σο ζεκέιην φισλ 

ησλ ζχγρξνλσλ θαηλνηφκσλ νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ. Δπηπξνζζέησο, ην δηαδίθηπν 

θαη νη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, ελνπνηνχλ κε δηαξθψο απμαλφκελνπο ξπζκνχο φινπο 

ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο, αιιάδνληαο ηνλ ηξφπν δσήο θαη 

εξγαζίαο ησλ αλζξψπσλ. Δπηπιένλ, νη ΣΠΔ δηαηξέρνπλ νξηδφληηα φινπο ηνπο 

θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο θαη απνηεινχλ απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Ο φξνο «λενζχζηαηε επηρείξεζε» πεξηγξάθεη κηα επηρείξεζε κε πξννπηηθέο 

πςειήο αλάπηπμεο, κε θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο, κε ζηφρνπο πέξα απφ ηε ηνπηθή 

αγνξά, κε πςειή ζπλνρή θαη ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη 

θπξίσο κε ηερλνινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Δλ ζπλερεία, ε αλάπηπμε ησλ λενζχζηαησλ 

επηρεηξήζεσλ (startups) νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο ιφγνπο θαη αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη 

ζε θνηλσληθφ, ηερλνινγηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν. Απφ ηηο αιιαγέο απηέο 

πξνέθπςαλ νη ηδέεο γηα πξσηνπφξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ελψ ε αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο έδσζε κεγάιε ψζεζε ζηελ αχμεζε ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ, νη 

startups δελ έρνπλ πξνζαλαηνιηζκφ κφλν ζηε παξαγσγή ινγηζκηθνχ, αιιά κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηηο ΣΠΔ σο βαζηθφ κέζν αλάπηπμεο θαη παξνρήο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο. 

3.1.9 Δλίζρπζε πξφζβαζεο, ρξήζεο θαη πνηφηεηαο ησλ ΣΠΔ  

 

Ζ εμάπισζε θαη ε ρξήζε ηεο επξπδσληθφηεηαο, κέζσ επηινγψλ πνπ ζπλδξάκνπλ 

ζηε δεκηνπξγία ππνδνκήο δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ, ζηελ επξπδσληθή θάιπςε ησλ 

απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ, ζηελ αζχξκαηε επξπδσληθή πξφζβαζε, ζηελ αλάπηπμε 

εξεπλεηηθψλ δηθηχσλ, έρεη απνηειέζεη ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηε ζηήξημε ηεο 

αλάπηπμεο ησλ Διιεληθψλ Πεξηθεξεηψλ θαηά ηε πεξίνδν 2014-2020. 

Πάλσ ζε απηφ ην κνηίβν θπκαίλνληαη νη επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΔΣΠΑ 

(Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΔ θαηά ην 

δηάζηεκα 2014-2020. Πην ζπγθεθξηκέλα απηέο ζηνρεχνπλ: 

 ηελ επέθηαζε ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ θαη δηθηχσλ πςειψλ ηαρπηήησλ, 

θαζψο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο ελζσκάησζεο λέσλ ηερλνινγηψλ θαη δηθηχσλ 

γηα ηε ςεθηαθή νηθνλνκία. 

 ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ΣΠΔ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ (e-commerce). 

 ηελ ελίζρπζε ηεο δήηεζεο ησλ ΣΠΔ. 

 ηελ ελίζρπζε εθαξκνγψλ ΣΠΔ γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε (e-

government), ειεθηξνληθή κάζεζε (e-learning), ειεθηξνληθή έληαμε (e-
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inclusion), ειεθηξνληθφ πνιηηηζκφ (e-culture) θαη ειεθηξνληθή πγεία (e-

health). 

 ηελ αλάπηπμε ηνπ ςεθηαθνχ αιθαβεηηζκνχ, ηεο επέλδπζεο ζηηο 

ειεθηξνληθέο δεμηφηεηεο (e-skills) θαη ζε ζρεηηθέο επηρεηξεκαηηθέο δεμηφηεηεο. 

 

 

 

Δηθφλα 10: πζρέηηζε πξνηεηλφκελσλ ΣΠΔ κε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο νηθνλνκηθνχο θιάδνπο 

Πεγή:ΓΓΔΣ 17/4/2014 
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3.2 Η πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ζηελ Διιάδα 

 

3.2.1  Δηζαγσγή 

 

Οη πξφζθαηεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο ζηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα ηείλνπλ λα ειαηηψλνληαη θαη παξάιιεια κέζσ απηψλ γίλεηαη 

εκθαλέο φηη νη αλαπηπμηαθέο παξεκβάζεηο δε πξέπεη λα ζρεηίδνληαη κφλν κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ειαηησκάησλ ησλ ππνβαζκηζκέλσλ πεξηθεξεηψλ, αιιά θαη κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ επθαηξηψλ ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο. 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο 

αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα, αλ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθέο αδπλακίεο θαη 

αληηθάζεηο, παξακέλεη ζεκαληηθφο θαη θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ρψξαο. ηελ ζεκεξηλή επνρή, ε νπνία, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εμέιημε ηεο 

πνιπδηάζηαηεο θξίζεο, ν ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο απνθηά πξφζζεηε αμία θαζψο 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ δηαζέζηκσλ 

θνλδπιίσλ. Παξάιιεια, ε κεηαηφπηζε ησλ αξκνδηνηήησλ απφ ην θεληξηθφ θξάηνο 

πξνο ηηο ηνπηθέο απηνδηνηθήζεηο, πνπ απνξξέεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Καιιηθξάηεο», εληζρχεη ην ξφιν ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ ζηηο ρσξνηαμηθέο 

δνκέο θαη δηαδηθαζίεο. 

 

3.2.2  Πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο» 

 

Σν πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο»
23

 εθαξκφζηεθε ζηελ Διιάδα ζηε πιήξε κνξθή 

ηνπ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2011 θαη απνηειεί ηνλ ειιεληθφ λφκν 3852/2010 ζχκθσλα 

κε ηνλ νπνίν κεηαξξπζκίζηεθε ε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο Διιάδαο θαη 

επαλαθαζνξίζηεθαλ ηα φξηα ησλ απηνδηνηθεηηθψλ κνλάδσλ, ν ηξφπνο εθινγήο ησλ 

νξγάλσλ θαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπο. 

Σν πξφγξακκα απηφ έθεξε πιεζψξα αιιαγψλ ζην θνκκάηη ηεο πεξηθεξεηαθήο 

δηνίθεζεο. Αλαιπηηθφηεξα, θαζηέξσλε ηε ζπξξίθλσζε ησλ δήκσλ θαη ησλ λνκηθψλ 

ηνπο πξνζψπσλ ζηα 2/3 ηνπ αξρηθνχ αξηζκνχ ηνπο, ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 57 

λνκαξρηψλ σο δεπηεξνβάζκησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) απφ ηηο 

13 πεξηθέξεηεο, ηε ζχζηαζε απνθεληξσκέλσλ δηνηθήζεσλ, ηελ αιιαγή ζην ηξφπν 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΟΣΑ, ηελ αχμεζε ηεο ζεηείαο ησλ απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ 

ζηα 5 έηε θαη ηελ αλαθαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ θάζε βαζκνχ. 
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Όζνλ αθνξά ηε πεξηθεξεηαθή δηαίξεζε ηεο Διιάδαο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο», απηή ρσξίζηεθε ζε 13 πεξηθέξεηεο (Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Ζπείξνπ, 

Θεζζαιίαο, Ηνλίσλ Νήζσλ, Γπηηθήο Διιάδαο, ηεξεάο Διιάδαο, Αηηηθήο, 

Πεινπνλλήζνπ, Βνξείνπ Αηγαίνπ, Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη Κξήηεο), θάζε κία απφ ηηο 

νπνίεο έρεη ηνλ δηθφ ηεο επηθεθαιή, ν νπνίνο εθιέγεηαη άκεζα απφ ηνλ ιαφ ζηηο 

πεξηθεξεηαθέο εθινγέο. 

 

 

 

Δηθφλα 11: Ζ πεξηθεξεηαθή δηαίξεζε ηεο Διιάδαο ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα Καιιηθξάηεο 

Πεγή:Wikipedia.org 
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3.2.3  Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ΔΠΑ 2014-2020 

 

Σν 2014, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπκθψλεζε κε ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε γηα ηε ρνξήγεζε θνλδπιίνπ χςνπο 19 

δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ηε πεξαηηέξσ ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο θαη αλάθακςεο ηεο 

Διιάδαο, ελψ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ηεο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ 

ηνπ ΔΠΑ (Δηαηξηθφ χκθσλν γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο)
24

 απφ ην Διιεληθφ 

Κνηλνβνχιην, πξνεηνίκαζαλ ηελ Διιάδα γηα λα δερηεί θαη λα αμηνπνηήζεη πιήξσο ηα 

θνλδχιηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ θαηά ηε πεξίνδν 2014-2020. 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί ε ζεκαληηθφηεηα ηεο πξναλαθεξζείζαο ζπκθσλίαο 

πνπ επεηεχρζε απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε πξέπεη λα 

ιεθζεί ππφςε φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή κέρξη ην 2014 είρε εγθξίλεη πεξίπνπ ην 1/5 

ησλ πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχζαλ ηε ρνξήγεζε θνλδπιίσλ ζηελ Διιάδα. Δλ 

ζπλερεία, ε έγθαηξε έγθξηζε ηνπ θνλδπιίνπ απηνχ εμαζθαιίδεη ηελ πςειή πνηφηεηα 

ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ θαη θαη‟ επέθηαζε απηνχ, ηαρχηεξνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο 

θαη ακεζφηεξε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηα 

πξνγξάκκαηα απηά ζπκβαδίδνπλ κε ηνπο ζηφρνπο ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο θαη ηεο 

ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020». 

Κχξηνο ζηφρνο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε ζρεδίσλ, ηα 

νπνία ζα πξνσζήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηε θαηλνηνκία θαη ηελ εμσζηξέθεηα 

ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, αθφκε θαη απηψλ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα, ε πνηνηηθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ε αχμεζε ηεο εγρψξηαο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Δπηπξνζζέησο, 

πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη ν ζηφρνο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο είλαη ην μεθίλεκα 

κηαο λέαο αξρήο κε ηε λέα πκθσλία Δηαηξηθήο ρέζεο 2014-2020, ε αμηνπνίεζε ησλ 

θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε θαη εμέιημε ηνπ κνληέινπ 

παξαγσγήο, ε ελίζρπζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ δπλακηθνχ θα ε βειηίσζεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ηα κέηξα πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ΔΠΑ 2014-2020 ζα νδεγήζνπλ ζε: 

 

 Αχμεζε ησλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ θαη ηεο απαζρφιεζεο. 

 Μείσζε ηεο αλεξγίαο. 

 Δπαλαθνξά ηνπ επηπέδνπ ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο ζε επίπεδν πξν 

θξίζεο. 

 Αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο. 

 Πεξηνξηζκφ ηεο εμάξηεζεο νηθνλνκίαο – εγρψξηαο θαηαλάισζεο. 

 Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ. 

 Πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. 

 Μείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη εδαθηθψλ αληζνηήησλ. 

 Άκεζν εθζπγρξνληζκφ ηνπ θξάηνπο ζε φινπο ηνπο ηνκείο. 
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3.2.4  Η Διιεληθή ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα «Οξίδνληαο 2020» 

 

Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζην πξφγξακκα Οξίδνληαο 2020
25

 ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ελεξγεηηθφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα, θαζψο έρεη επηηεπρζεί ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 

328,4 εθαη. επξψ θαη ζεκεησζεί ε ζπκκεηνρή 1071 ειιεληθψλ θνξέσλ ζε 652 

αληαγσληζηηθά Δπξσπατθά έξγα έξεπλαο ηνπ πξνγξάκκαηνο Οξίδνληαο 2020. Ζ 

κεγάιε απηή ζπκκεηνρή θαηαηάζζεη ηελ Διιάδα ζηελ 11
ε
 ζέζε κεηαμχ ησλ 28 

θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ελψ ε πςειφηεξε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

ειιεληθψλ θνξέσλ αθνξά θπξίσο ηα πξνγξάκκαηα: 

 Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ). 

 Γξάζεηο Marie Sklodowska-Curie. 

 Τγεία, δεκνγξαθηθή κεηαβνιή θαη επεκεξία. 

 Αζθαιείο θνηλσλίεο – Πξνζηαζία ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο 

Δπξψπεο θαη ησλ πνιηηψλ ηεο. 

 

Δηθφλα 12: Κνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε (εθαη. επξψ) ζε εγθεθξηκέλα έξγα ζχκθσλα κε ην 

πξφγξακκα Οξίδνληαο 2020 ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Πεγή: eCorda Ηνχιηνο 2016 
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ρεηηθά κε ηνπο ηξεηο θχξηνπο άμνλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Οξίδνληαο 2020», ε 

κεγαιχηεξε ειιεληθή ζπκκεηνρή παξνπζηάδεηαη ηνλ άμνλα «Κνηλσληθέο 

Πξνθιήζεηο» θαη αλέξρεηαη ζην 40% πεξίπνπ ησλ ειιεληθψλ ζπκκεηνρψλ θαη ηεο 

θνηλνηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. Όζνλ αθνξά ηνπο ππφινηπνπο δχν άμνλεο, έλα πνζνζηφ 

ηεο ηάμεο ηνπ 30% ζρεηίδεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ζηνλ άμνλα «Βηνκεραληθή Τπεξνρή» 

θαη ην ππφινηπν 20% ζρεηίδεηαη κε ηνλ άμνλα ηεο «Δπηζηεκνληθήο Αξηζηείαο». 

 

Δηθφλα 13: Ο δηακνηξαζκφο ηεο θνηλνηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο (εθαη. επξψ)  ζηελ Διιάδα 

ζρεηηθά κε ηνλ άμνλα «Κνηλσληθέο Πξνθιήζεηο» 

Πεγή: eCORDA Ηνχιηνο 2016 

 

Δηθφλα 14: Ο δηακνηξαζκφο ηεο θνηλνηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο (εθαη. επξψ)  ζηελ Διιάδα 

ζρεηηθά κε ηνλ άμνλα «Βηνκεραληθή Τπεξνρή» 

Πεγή: eCORDA Ηνχιηνο 2016 
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3.2.5  ηξαηεγηθή Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο γηα ηελ Έμππλε Δμεηδίθεπζε 2014-

2020 

 

Ζ ηξαηεγηθή Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο γηα ηελ Έμππλε Δμεηδίθεπζε (Research 

and Innovation Strategies for Smart Specialization – RIS3)
26

 απνηειεί έλα 

νινθιεξσκέλν πιαίζην νηθνλνκηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ην νπνίν πξνζαξκφδεηαη ζηηο 

αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε πεξηθέξεηαο, ε νπνία: 

 Δπηθεληξψλεη ηελ πνιηηηθή ππνζηήξημε θαη ηηο επελδχζεηο ζχκθσλα κε ηηο 

εζληθέο/πεξηθεξεηαθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη πξνθιήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε 

κηα αλάπηπμε ζπλαξηήζεη ηεο γλψζεο. 

 

 Δθκεηαιιεχεηαη ηα δπλαηά ζεκεία θαη πιενλεθηήκαηα ηεο θάζε 

ρψξαο/πεξηθέξεηαο, θαζψο θαη ην δπλακηθφ γηα αξηζηεία. 

 

 Τπνζηεξίδεη ηε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία θαη ηε θαηλνηνκία βαζηζκέλε ζηηο 

ελέξγεηεο, ελψ ζηνρεχεη ζηε ηφλσζε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ. 

 Δλζαξξχλεη ηε θαηλνηνκία θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη δηαζθαιίδεη ηε πιήξε 

ζπκκεηνρή ησλ εηαίξσλ. 

 

 Λακβάλεη ππφςε ζηνηρεία θαη ηεθκήξηα θαη πεξηιακβάλεη έλα ζηαζεξφ 

ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο. 

Γηαδηθαζία θιεηδί ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο απνηειεί ε δηαδηθαζία ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο αλαθάιπςεο, ε νπνία αμηνπνηεί ηελ επηρεηξεκαηηθή γλψζε πνπ 

ππάξρεη ζε κηα ρψξα ή πεξηθέξεηα θαη πηνζεηεί κηα επηρεηξεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

επθαηξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ αγνξά, πξνρσξάεη ζε αλάιεςε ξίζθνπ θαη 

αλαδήηεζεο ζπκκαρηψλ γηα ηελ επθνιφηεξε πξφζβαζε ζε θάζε ηχπν πφξσλ 

(θπζηθνχο, ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηι.) θαη δηαθνξνπνηεί ηελ εθάζηνηε πεξηθέξεηα ή 

ρψξα απφ ηηο ππφινηπεο. 

Όζνλ αθνξά ηε ηξαηεγηθή Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο γηα ηελ Έμππλε 

Δμεηδίθεπζε ζηελ Διιάδα, εθπνλήζεθαλ 1 εζληθή θαη 13 πεξηθεξεηαθέο ζηξαηεγηθέο. 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο ήηαλ ππεχζπλε ε Γεληθή Γξακκαηεία 

Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ελψ 

γηα ηηο 13 πεξηθεξεηαθέο ζηξαηεγηθέο πνπ εθπνλήζεθαλ ήηαλ ππεχζπλε ε εθάζηνηε 

πεξηθέξεηα. Δπηπξφζζεηα, ην ξφιν ζπληνληζηή ζε φιν απηφ ην έξγν είρε ε Δηδηθή 

Τπεξεζία ηξαηεγηθήο, ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο (ΔΤΑ) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ. 

χκθσλα κε ηε δηεξεχλεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε 

ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο, εληνπίζηεθαλ 8 ζπλνιηθά ηνκείο, νη νπνίνη ρξήδνπλ ηελ 
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αλάγθε γηα αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ ηνπο, γηα θαηλνηνκία θαη εμέιημε. Οη 8 απηνί 

ηνκείο είλαη νη αθφινπζνη: 

 Αγξν-δηαηξνθηθή 

 Τγεία-θάξκαθα 

 Σερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ 

 Δλέξγεηα 

 Πεξηβάιινλ θαη βηψζηκε αλάπηπμε 

 Μεηαθνξέο 

 Τιηθά – θαηαζθεπέο 

 Σνπξηζκφο – Πνιηηηζκφο – Γεκηνπξγηθέο Βηνκεραλίεο 

θνπφο ηεο εζληθήο ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο
27

 είλαη ε εζηηαζκέλε 

παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο κε βαζηθφ ππιψλα ηελ έξεπλα, ηελ 

ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ηελ θαηλνηνκία γηα ηελ άκβιπλζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

αληζνηήησλ θαη ηε δεκηνπξγία βηψζηκεο απαζρφιεζεο κε ζεβαζκφ ζηνλ άλζξσπν θαη 

ζηελ θνηλσλία, ζην πεξηβάιινλ θαη ζηνλ πνιηηηζκφ. Δπίζεο, ε ζηξαηεγηθή ηεο 

έμππλεο εμεηδίθεπζεο αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ζηαζεξψλ ζρέζεσλ 

εξγαζίαο θαη γεληθφηεξα ζηε δηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο. 
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Δηθφλα 15: Καηαλνκή δαπάλεο ζε έξγα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηε ΓΓΔΣ  θαηά ηε πεξίνδν 

2014-2015 

Πεγή: ΟΠ, ΓΓΔΣ 
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RIS3 2014-2015

ΤΠΕ

Υγεία

Γεωργία, Αλίεια, Κτηνοτροφία, Τρ
όφιμα και Βιοτεχνολογία

Προηγμζνα 
υλικά, Νανοτεχνολογία, Νανοεπι
ςτήμεσ και Μικροηλεκτρονική

Ενζργεια

Περιβάλλον

Προιόντα υψηλοφ ΦΠΑ και 
τεχνολογίεσ παραγωγήσ με 
ζμφαςη ςτουσ παραδοςιακοφσ 
κλάδουσ
Διάςτημα και Τεχνολογίεσ 
αςφάλειασ

Πολιτιςτική κληρονομιά



I.C.T. in Regional Development 

 

 

 
68 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

 

 

4.1 Δηζαγσγηθά ηνηρεία 

 

Ζ Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο
28

 Μαθεδνλίαο βξίζθεηαη ζην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ 

ειιαδηθνχ ρψξνπ θαη απνηειεί κηα απφ ηηο 13 Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο πνπ 

πξνέθπςαλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο», ελψ απνηειεί 

επίζεο θαη δεπηεξνβάζκην Οξγαληζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ). 

Δπηπξνζζέησο, ε Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζπγθξνηείηαη απφ ηηο 

Πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο Γξεβελψλ, Καζηνξηάο, Κνδάλεο θαη Φιψξηλαο, ελψ 

κεγαιχηεξε πφιε θαη πξσηεχνπζα ηεο Πεξηθέξεηαο απνηειεί ε Κνδάλε. 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη ε Γπηηθή Μαθεδνλία ηξνθνδνηεί ηα 2/3 ηεο αλάγθεο ηεο 

Διιάδαο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα κε απνηέιεζκα λα απνηειεί ηε θηλεηήξηα δχλακε ηεο 

ρψξαο. 

 

 

Δηθφλα 16: Υάξηεο α. ηεο ζέζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, 

β. ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

Πεγή: Wikipedia, Vetonews 

 

Δπηπξνζζέησο, ε Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο εμππεξεηείηαη απφ δχν 

αεξνδξφκηα, ηεο Καζηνξηάο (Αεξνιηκέλαο Αξηζηνηέιεο) θαη ηεο Κνδάλεο 
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(Αεξνιηκέλαο Φίιηππνο), ελψ φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ε Πεξηθέξεηα 

δηαζέηεη 4 Ννκαξρηαθά Ννζνθνκεία ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ 

θαη έλα επηπιένλ ζηε Πηνιεκαΐδα. 

Δλ ζπλερεία, ζηνλ ηνκέα ηεο Παηδείαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηνκέα ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε πεξηθέξεηα δηαζέηεη δχν κεγάια αθαδεκατθά ηδξχκαηα, 

ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ην ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ελψ 

πξφζθαηε είλαη θαη ε ιεηηνπξγία ηεο ρνιήο Ππξνζβεζηψλ ζηε Πηνιεκαΐδα. 

Ζ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαηά ηε πξνγξακκαηηζηηθή πεξίνδν 2007-

2013 αλέπηπμε ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο ηφζν κε γεηηνληθέο Πεξηθέξεηεο φζν θαη κε άιιεο 

Πεξηθέξεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε ηνκείο θνηλνχ ελδηαθέξνληνο. Οη ζρέζεηο 

απηέο εζηίαδαλ ζηελ αληηκεηψπηζε θνηλψλ πξνβιεκάησλ, ζηε θαζηέξσζε θνηλψλ 

πξννπηηθψλ, ζηε δεκηνπξγία νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

δεζκψλ, ζηελ αμηνπνίεζε θνηλψλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ζηελ πινπνίεζε θνηλψλ ή 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ππνδνκψλ. Δπηπξφζζεηα, νη δηαπεξηθεξεηαθέο δψλεο ζπλεξγαζίαο 

εληνπίδνληαη ζηνπο ηνκείο ησλ δηθηχσλ κεηαθνξηθψλ, ελεξγεηαθψλ θαη 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ, ηεο χπαξμεο θαη δηαρείξηζεο θνηλψλ θπζηθψλ πφξσλ 

θαη αλαπηπμηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο. 

Όζνλ αθνξά ηηο πξνθιήζεηο ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», ε Πεξηθέξεηα 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο βξίζθεηαη ζε επάισηε ζέζε θαη εηδηθφηεξα αλαθνξηθά κε ηνπο 

ηνκείο ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ηεο Δλέξγεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα πξνβιήκαηα 

θαη νη αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ ζρεηηθά κε απηνχο ηνπο ηνκείο έρνπλ λα θάλνπλ κε: 

 Σελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΖ θαη ησλ νξπρείσλ 

ιηγλίηε θαη ηεο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο πνπ ππαγνξεχεηαη απφ ηηο 

ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηεο ρψξαο, αιιά θαη ηελ εμάξηεζε ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο. 

 Σα πξνβιήκαηα ξχπαλζεο ησλ πγξνηφπσλ θαη ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα απφ 

ηηο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα βηνκεραληθά απφβιεηα. 

 Σα πξνβιήκαηα ιαζξνυινηνκίαο θαη ιαζξνζεξίαο ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο. 

 Σελ αλνξζνινγηθή ρξήζε ησλ δαζηθψλ πφξσλ γηα ηε θάιπςε βηνπνξηζηηθψλ 

αλαγθψλ. 

 Σε κεξηθψο ειεγρφκελε δηάζεζε αδξαλψλ απνβιήησλ, θαη ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο θαη επηθίλδπλσλ. 

 Σελ χπαξμε κε απνθαηαζηεκέλσλ ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ θαη εθηεηακέλσλ 

εθζθαθψλ ζε κεηαιιεπηηθέο πεξηνρέο. 

 Σελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη εμνπιηζκνχ ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ γηα ηε 

παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ κε ζθνπφ ηε ηήξεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. 

Δλ ζπλερεία, νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία είλαη 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ή πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, κε απνηέιεζκα λα 

πξνθχπηνπλ ηδηαίηεξα κεηνλεθηήκαηα ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα θαηλνηνκίαο, ηε 

πξνψζεζε ησλ εμαγσγψλ θαη ηε ςεθηνπνίεζε. Χο εθ ηνχηνπ, ε θαηλνηνκία νθείιεηαη 
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θπξίσο ζηε βειηίσζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, φκσο φρη, θαη ζηε βειηίσζε 

ηεο ππάξρνπζαο ηερλνινγίαο. Δπηπιένλ, ην θφζηνο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο, ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ απαηηνχκελνπ θεθαιαίνπ, ε γξαθεηνθξαηία, ην 

ξπζκηζηηθφ πιαίζην θαη ε έιιεηςε ζηήξημεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απνηεινχλ εκπφδηα 

ζηελ απφδνζε ηεο θαηλνηνκίαο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί επίζεο, φηη νη πεξηθεξεηαθέο 

εηαηξείεο δελ εθκεηαιιεχνληαη πιήξσο ηηο δπλαηφηεηεο δηεζλνπνίεζεο ιφγσ ηεο 

έιιεηςεο εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ δηεζλνπνίεζεο, ηεο έιιεηςεο 

ππνζηήξημεο θαη ηεο αλεπαξθνχο πξνψζεζεο ησλ εμαγσγψλ, κε απνηέιεζκα λα 

θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε πξνψζεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

 

4.2 Η Οηθνλνκηθή Κξίζε ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία 

 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη δεκηνπξγήζεη έλα λέν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ 

πςειήο αβεβαηφηεηαο
29

. ήκεξα νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

επηρεηξήζνπλ θαη λα δξάζνπλ ζε έλα νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ αζηαζέο κε 

εθηεηακέλνπο θαη απξφβιεπηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο. Ζ εκπεηξία κέρξη 

ζήκεξα έρεη θαηαδείμεη φηη ζε εζληθφ επίπεδν ε παξαηεηακέλε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, 

έρεη σο ζπλέπεηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζνβαξφηαησλ ζθαικάησλ. Δπηιέγεηαη ε 

πεξηζηνιή θφζηνπο ζε ιάζνο πεξηνρέο. Απνιχεηαη έκπεηξν θαη πνιχηηκν πξνζσπηθφ 

θαη κεηψλνληαη νη δαπάλεο γηα ηελ ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Απφ ηηο 

δηαπηζηψζεηο απηέο δελ εμαηξείηαη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο. H ζπλερηδφκελε θξίζε ηείλεη λα αλαηξέςεη ηηο φπνηεο πξνζπάζεηεο γηα 

ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ ζεζκηθψλ θαη 

ινηπψλ θνξέσλ. Όινη νη ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο θαίλεηαη λα έρνπλ πιεγεί, κε ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. Ζ κεηαπνίεζε, επίζεο, 

θαίλεηαη λα έρεη επεξεαζηεί αξλεηηθά, θαζψο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ αξρηθψλ ζηαδίσλ, παξνπζηάδεη ζπξξίθλσζε ησλ 

δηαθαηλφκελσλ επθαηξηψλ. Παξφκνηα είλαη ε εηθφλα ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ σο 

ηειηθφ πειάηε ηνλ θαηαλαισηή. 

Σν παξαγσγηθφ πξφηππν ηεο Πεξηθέξεηαο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

ραξαθηεξηδφηαλ παξαδνζηαθά απφ ηελ έκθαζε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη ζηελ 

αμηνπνίεζε νξηζκέλσλ εθ ησλ θπζηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο, ελψ κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ κεηεμειίρζεθε ζηελ αλάπηπμε νξηζκέλσλ ηζρπξψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ε 

παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ιηγλίηε θαη ε παξαγσγή ηεο γνχλαο, κε γεληθφηεξεο ρσξηθέο 

εμεηδηθεχζεηο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζχιαθεο. Ζ 

θπξηαξρία ησλ δχν απηψλ θιάδσλ θαζηζηά ηελ εμάξηεζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο απφ 

απηνχο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, πεξηνξίδεη πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη δεκηνπξγεί ζηξεβιή εηθφλα σο πξνο ηηο αλαπηπμηαθέο 
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δπλαηφηεηεο ηεο πεξηθέξεηαο, ε νπνία αθίζηαηαη ησλ πφξσλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ 

ηεο. 

Ο αγξνηηθφο ηνκέαο, αλ θαη θαηέρεη ζεκαληηθφ κεξίδην ζηελ νηθνλνκία θαη 

ηελ απαζρφιεζε ηεο πεξηθέξεηαο, αθνινπζεί ζηαδηαθά θζίλνπζα πνξεία. Παξφια 

απηά δηαηεξεί ζεκαληηθή ζέζε ηφζν ζαλ ηνκέαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φζν 

θαη ζαλ παξάγνληαο θνηλσληθήο ζπλνρήο, θπξίσο ζηηο νξεηλέο θαη απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο. 

Παξάιιεια, ε ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζα απφ ηελ εηζαγσγή θαη 

αμηνπνίεζε θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ κε ηε ζπλδξνκή ησλ ΣΠΔ, 

απνηειεί δπλεηηθφ αιιά θαη ηζρπξφ δηαζέζηκν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο 

νηθνλνκίαο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ηδηαίηεξα θξίζηκνο είλαη ν ξφινο ησλ 

Αθαδεκατθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Ηδξπκάησλ γηα ηε δηαζχλδεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο κε ηελ παξαγσγή θαη ην «επηρεηξείλ», φπσο θαη ησλ δνκψλ ππνζηήξημεο 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά 

θαη ηεο εμεχξεζεο ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ. 

 

4.3 Σα Αθαδεκατθά Ιδξχκαηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

 

Ζ ζπκβνιή ησλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
27

 ζηελ 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θξίλεηαη θαζνξηζηηθή. Ζ επίηεπμε ηεο ζσζηήο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ δχν θνξέσλ (αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ θαη πεξηθέξεηαο) πξνυπνζέηεη φηη 

ζα πξέπεη λα ππάξρεη θνηλή αληίιεςε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ζηφρσλ, θαζψο θαη 

θαηαλφεζε ησλ αξρψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ θαζηζηνχλ ηνπο κεραληζκνχο 

αμηνπνηήζηκνπο ζε φιε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Δλ ζπλερεία, ε άκεζε ζπκβνιή ησλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ ζηελ πεξηθεξεηαθή 

αλάπηπμε κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο δηαζηαχξσζήο ηνπο ζηα ηξία αθφινπζα 

πεδία: 

 Σε πεξηθεξεηαθή θαηλνηνκία: Ζ θηλεηνπνίεζε ησλ αθαδεκατθψλ 

ηδξπκάησλ πξνθεηκέλνπ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηα άηππα ή ζεζκνζεηεκέλα 

Πεξηθεξεηαθά πζηήκαηα Καηλνηνκίαο (ΠΚ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

έλλνηα ηεο έμππλεο εμεηδίθεπζεο, πνπ ηίζεηαη ζην επίθεληξν ηεο 

Δπξσπατθήο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, δνκεί ηνλ ελεξγφ ζπκκεηνρηθφ ξφιν 

ησλ ηδξπκάησλ απηψλ ζηε πεξηθεξεηαθή έμππλε εμεηδίθεπζε. Δπηπιένλ, ε 

πξνζέγγηζε ηεο έμππλεο εμεηδίθεπζεο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ επθαηξηψλ γηα ζηξαηεγηθέο ηερλνινγηθήο δηαθνξνπνίεζεο 

ησλ κεγάισλ, ηνπηθψλ βηνκεραληψλ. 

 

 Σελ αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηεο 

πεξηθέξεηαο: Ζ ζπκβνιή ζηε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε κπνξεί λα επηηεπρζεί 

αμηνπνηψληαο ηαιαληνχρνπο θαζεγεηέο θαη θνηηεηέο απφ ηα αθαδεκατθά 

ηδξχκαηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζηειερψλνληαο ηηο επηρεηξήζεηο ηεο 
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πεξηθέξεηαο κε εηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ κέζσ ησλ ζηνρεπφκελσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 

 Σε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε: Ζ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ απφ ηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 

αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αξηζκνχ ησλ πνιηηψλ ηεο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε. Δπηπιένλ, ηα ηδξχκαηα απηά 

κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηηο αλάγθεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλερφκελε εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ. Σέινο, ηα 

παλεπηζηήκηα θαη νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα δηεμάγνπλ ζπλεξγαηηθά 

έξεπλεο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηνχλ νη 

επθαηξίεο ηεο αγνξάο θαη λα αμηνινγεζνχλ νη ππεξεζίεο θαη ε παξαγσγή 

θαηλνηνκίαο. 

Δπηπξφζζεηα, έλα αθαδεκατθφ ίδξπκα κπνξεί λα ζπκβάιεη έκκεζα ζηε 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαιχπηνληαο ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηνπ, φπσο είλαη ην πξνζσπηθφ, ν εμνπιηζκφο, νη ππνδνκέο θηι. 

εκεηψλεηαη φηη ε πξφζθαηε αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δπλαηφηεηα 

ηεο δεκηνπξγίαο κεηαπηπρηαθψλ ηκεκάησλ απφ ηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αμηνπνηείηαη απφ ην Παλεπηζηήκην θαη ην ΣΔΗ, ελψ γηα ηε 

πιήξε ιεηηνπξγία ησλ κεηαπηπρηαθψλ απηψλ ηκεκάησλ απαηηείηαη ε αξκνληθή 

ζπλεξγαζία ησλ δχν ηδξπκάησλ κε ηε Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

 

4.3.1 Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

 

Σν Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
30

 απνηειεί έλα λενζχζηαην ίδξπκα κε έηνο 

ίδξπζεο ην 2003. Πεξηιακβάλεη 6 ηκήκαηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα ηκήκαηα Μεραληθψλ 

Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ, Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Πεξηβάιινληνο έρνπλ έδξα ηε Κνδάλε θαη ηα ηκήκαηα Δηθαζηηθψλ θαη 

Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ έρνπλ έδξα ηε Φιψξηλα. 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο είλαη ε 

δεκηνπξγία λέαο γλψζεο κέζα απφ ηελ πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Ζ 

εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, φπσο απηή ζηεξίδεηαη απφ ην έκςπρν 

πιηθφ (κεηαπηπρηαθνί θαη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο, δηδαθηνξηθνί εξεπλεηέο, θιπ) θαη 

απφ ηελ θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή (εξγαζηήξηα, φξγαλα, ππνινγηζηέο, 

πεηξακαηηθά κέζα, θιπ), απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα γηα ηελ αλαβάζκηζε 

ηφζν ηνπ επηπέδνπ δηδαζθαιίαο, φζν θαη ηεο εθπαίδεπζεο. 

Σν Παλεπηζηήκην έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε πνιιά πιαίζηα Δπξσπατθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ζηηο θαηλνηφκεο ελέξγεηεο ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ 

                                                 
30

 Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 
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Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, θπξίσο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ξφιν ηεο θαηλνηνκίαο 

ζηε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ην ζρέδην ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ θαηλνηνκίαο, 

ηε πεξηθεξεηαθή δηαρείξηζε ηεο γλψζεο, ηελ επεμεξγαζία ησλ εξγαιείσλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ηερλνινγίαο. 

Παξάιιεια, δηεμάγνληαη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα κεγάινπ επηζηεκνληθνχ θαη 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχληαη είηε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

είηε απφ δεκφζηνπο θνξείο (ΓΓΔΣ), είηε θαη απφ ην ίδην ην Ίδξπκα. 

Όζνλ αθνξά ην ζέκα ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, ζην πιαίζην ηνπ ΠΔΠ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 2014-2020 δεκνπξαηήζεθε 

κε πξνυπνινγηζκφ 48,6 εθαηνκκχξηα επξψ ε «Αλέγεξζε Παλεπηζηεκηνχπνιεο 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηε πεξηνρή ΕΔΠ Κνδάλεο» πνπ ζα εδξαηψζεη ην Παλεπηζηήκην 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηε πεξηνρή, σο πφιν δεκηνπξγίαο, αθνκνίσζεο θαη δηάρπζεο 

ηεο γλψζεο θαη ησλ θαηλνηνκηψλ. 

Αμηνζεκείσηε είλαη ε αλαθνξά ζην Δξεπλεηηθφ Δξγαζηήξην Γηαρείξηζεο 

Σερλνινγίαο (MATER Lab)
31

 ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε Κνδάλε. Σν εξγαζηήξην απηφ εζηηάδεη ζηελ εξεπλεηηθή 

πεξηνρή ηεο δηαρείξηζεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο δίλνληαο έκθαζε ζε 

επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο πεξηθεξεηαθήο, εζληθήο θαη δηεζλνχο εκβέιεηαο. Ζ 

ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζε κία πιαηθφξκα, ε νπνία ππνζηεξίδεη επηρεηξεκαηίεο θαη 

επηζηήκνλεο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί κηα ηερλνινγηθά ηζρπξή βάζε πνπ ζα 

εληζρχεη ηελ νηθνλνκηθή, εξεπλεηηθή, επηζηεκνληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Δπηπιένλ, ην εξγαζηήξην απηφ 

βαζηζκέλν ζηε θαηλνηνκία, είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμεη ηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη 

ηνπο επελδπηέο παξνπζηάδνληάο ηνπο επηηπρείο ηερληθέο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, 

δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, θαζψο θαη ππνζηεξίδνληαο ηελ 

αλάπηπμε ησλ εξγαιείσλ δηαρείξηζεο ηεο θαηλνηνκίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Δπηπξνζζέησο, ην εξγαζηήξην απηφ ζηειερψλεηαη απφ επηζηήκνλεο εξεπλεηέο θαη 

κεραληθνχο κε καθξνρξφληα εκπεηξία ζηε δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε έξγσλ 

θαηλνηνκίαο, επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζε εζληθά, 

πεξηθεξεηαθά θαη Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα. 

 

4.3.2 Σ.Δ.Ι. Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

 

Σν Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
32

 ηδξχζεθε ην 1970 

θαη απνηειεί δεκφζην ηξηηνβάζκην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. 

Έρεη σο έδξα ηνπ ηε Κνδάλε θαη θέξεη παξαξηήκαηα ζηε Φιψξηλα, ζηε Καζηνξηά, 

ζηα Γξεβελά θαη ζηε Πηνιεκαΐδα. Πεξηιακβάλεη 13 ηκήκαηα εθ ησλ νπνίσλ ηα 

ηκήκαηα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ., Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ., 

Μεραληθψλ Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ Σ.Δ., Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο Σ.Δ., 

                                                 
31

 MATER Lab 
32

 Σ.Δ.Ι. Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 
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Μεραληθψλ Αληηξξχπαλζεο Σ.Δ. θαη Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο έρνπλ 

έδξα ηε Κνδάλε, ηα ηκήκαηα Φεθηαθψλ Μέζσλ θαη Δπηθνηλσλίαο Σ.Δ. θαη Γηεζλνχο 

Δκπνξίνπ έρνπλ έδξα ηε Καζηνξηά, ην ηκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ έρεη έδξα ηα 

Γξεβελά, ην ηκήκα Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ έρεη έδξα ηε Φιψξηλα θαη ην ηκήκα 

Μαηεπηηθήο έρεη έδξα ηε Πηνιεκαΐδα.  

Σν Σ.Δ.Η. Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ελζαξξχλεη ηελ έξεπλα, κε ζθνπφ ηελ 

πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, ηελ αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, 

πιηθψλ θαη δηαηάμεσλ, δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ ηελ παξνρή επηζηεκνληθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπφλεζε κειεηψλ κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε 

εθπαηδεπηηθήο, ηερλνινγηθήο, βηνκεραληθήο, νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο, αγξνηηθήο, 

ακπληηθήο, πνιηηηζκηθήο θαη ελ γέλεη αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, πάληνηε εληφο ησλ 

πιαηζίσλ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζπκβαιιφκελνπ 

Σνκέα, Δξγαζηεξίνπ ή Δξεπλεηηθήο Οκάδαο. 

 Ο εξεπλεηηθφο θνξέαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην Σ.Δ.Η. Γπηηθήο Μαθεδνλίαο είλαη 

ην Κέληξν Σερλνινγηθήο Έξεπλαο (Κ.Σ.Δ.), ην νπνίν απνηειεί Ννκηθφ Πξφζσπν 

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, πνπ δηνηθείηαη απφ ην δηεπζπληή ηνπ θαη ην ελλεακειέο 

επηζηεκνληθφ ζπκβνχιην θαη έρεη σο έδξα ηε Κνδάλε. Σν ΚΣΔ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

απαξηίδεηαη απφ 8 εξεπλεηηθνχο ηνκείο νη νπνίνη είλαη νη εμήο: 

 

 Πξνεγκέλεο Βηνκεραληθήο Παξαγσγήο κε έδξα ηε Κνδάλε. 

 Σερλνινγίαο Νέσλ Τιηθψλ κε έδξα ηε Κνδάλε 

 Δπεμεξγαζίαο Πιεξνθνξίαο κε έδξα ηε Κνδάλε. 

 Διέγρνπ θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο κε έδξα ηε Κνδάλε. 

 Σερλνινγίαο Ληγλίηε κε έδξα ηε Πηνιεκαΐδα. 

 Σερλνινγίαο Γνχλαο θαη Γέξκαηνο κε έδξα ηε Καζηνξηά. 

 Σερλνινγίαο Ξχινπ κε έδξα ηα Γξεβελά. 

 Σερλνινγίαο Γεσξγίαο θαη Κηελνηξνθίαο κε έδξα ηε Φιψξηλα. 

Παξάιιεια κε ηηο πξναλαθεξζείζεο ιεηηνπξγίεο, ην ΚΣΔ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο θέξεη θαη ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γξαθείνπ 

Καηλνηνκίαο, ελψ ζηνρεχεη ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαηά ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία κε ηε πξναγσγή ηεο ηερλνινγηθήο έξεπλαο θαη ηε δνθηκή/εθαξκνγή ησλ 

επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ πνξηζκάησλ ζηε παξαγσγή. Με ηελ εθαξκνγή ησλ 

παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ απνθνκηδή εθνδίσλ (νηθνλνκηθψλ, εκπεηξηθψλ 

θηι.) απφ ηνπο ρξήζηεο ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Δπηπξφζζεηα, φιεο νη 

επηζηεκνληθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θνξέα απηνχ ππνζηεξίδνπλ 

ζέκαηα ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο ζε βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο κνλάδεο ηεο 

πεξηθέξεηαο. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηφρσλ, ην ΚΣΔ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο δηαηεξεί ακθίδξνκε ζρέζε κε ηηο παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ηεο 

πεξηθέξεηαο, ελψ παξάιιεια πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ κε άιια Κέληξα 
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Δξεπλψλ θαη Δξεπλεηηθά Ηλζηηηνχηα θαη εθπνλεί κειέηεο θαη εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα ζηνλ ειιεληθφ θαη Δπξσπατθφ ρψξν. 

 

4.3.3 Σν Νέν Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

 

Σν Μάην ηνπ 2019 ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην ζρέδην λφκνπ 4610/2019
33

 κε ηίηιν 

«πλέξγεηα Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο», κε 

ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Σν ζρέδην λφκνπ 

απηφ, απνβιέπεη ζηελ ελίζρπζε ησλ ππαξρνπζψλ ρνιψλ θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ 

ρνιψλ θαη Σκεκάησλ πνπ ζα ππάγνληαη ζην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

Ζ πξφηαζε ραίξεη ηεο απφιπηεο απνδνρήο ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ 

κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηεο πεξηνρήο θαη δηαζθαιίδεη ηελ νκαιή 

δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ γηα ηνπο ππάξρνληεο θνηηεηέο, νη νπνίνη δε κεηαθηλνχληαη 

ζε άιιε πφιε, ελψ γηα πνιινχο θνηηεηέο ηνπ ΣΔΗ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζπλέρεηαο ζε 

Παλεπηζηεκηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζην 

ηκήκα φπνπ εηζήρζεζαλ.  

χκθσλα κε ηε παξάγξαθν Γ‟ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λφκνπ 4610/2019 ην 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο εθπαίδεπζεο ζα κεηνλνκαζηεί ζε Παηδαγσγηθή 

ρνιή, ελψ επηπιένλ ζην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ηδξχνληαη νη εμήο 

ρνιέο, ησλ νπνίσλ ε αθαδεκατθή ιεηηνπξγία αξρίδεη απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

αθαδεκατθνχ έηνπο 2019-2020: 

 Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, κε έδξα ηε Κνδάλε. 

 Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, κε έδξα ηε Καζηνξηά. 

 Γεσπνληθψλ Δπηζηεκψλ, κε έδξα ηε Φιψξηλα. 

 Δπηζηεκψλ Τγείαο, κε έδξα ηε Πηνιεκαΐδα. 

Δλ ζπλερεία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ ίδηνπ λφκνπ ηδξχνληαη ζην 

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ηα εμήο Σκήκαηα: 

 Μεραληθψλ Οξπθηψλ Πφξσλ, ην νπνίν εληάζζεηαη ζηε Πνιπηερληθή 

ρνιή, κε έδξα ηε Κνδάλε. 

 Μεραληθψλ ρεδίαζεο Πξντφλησλ θαη πζηεκάησλ ην νπνίν εληάζζεηαη 

ζηε Πνιπηερληθή ρνιή, κε έδξα ηε Κνδάλε. 

 Πεξηθεξεηαθήο θαη Γηαζπλνξηαθήο Αλάπηπμεο, ην νπνίν εληάζζεηαη ζηε 

ρνιή Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, κε έδξα ηε Κνδάλε. 

 Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο, ην νπνίν εληάζζεηαη ζηε ρνιή 

Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, κε έδξα ηε Κνδάλε. 

 Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, ην νπνίν εληάζζεηαη ζηε ρνιή 

Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, κε έδξα ηε Κνδάλε. 

                                                 
33
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 ηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο, ην νπνίν εληάζζεηαη ζηε ρνιή 

Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, κε έδξα ηα Γξεβελά. 

 Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, ην νπνίν εληάζζεηαη ζηε ρνιή Οηθνλνκηθψλ 

Δπηζηεκψλ, κε έδξα ηε Καζηνξηά. 

 Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ, ην νπνίν εληάζζεηαη 

ζηε ρνιή Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, κε έδξα ηε Κνδάλε. 

 Φπρνινγίαο, ην νπνίν εληάζζεηαη ζηε ρνιή Κνηλσληθψλ θαη 

Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ, κε έδξα ηε Φιψξηλα. 

 Δπηθνηλσλίαο θαη Φεθηαθψλ Μέζσλ, ην νπνίν εληάζζεηαη ζηε ρνιή 

Κνηλσληθψλ θαη Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ, κε έδξα ηε Καζηνξηά. 

 Γεσπνλίαο, ην νπνίν εληάζζεηαη ζηε ρνιή Γεσπνληθψλ Δπηζηεκψλ, κε 

έδξα ηε Φιψξηλα. 

 Μαηεπηηθήο, ην νπνίν εληάζζεηαη ζηε ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο, κε έδξα 

ηε Πηνιεκαΐδα. 

 Πιεξνθνξηθήο, ην νπνίν εληάζζεηαη ζηε ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, κε 

έδξα ηε Καζηνξηά. 

 Μαζεκαηηθψλ, ην νπνίν εληάζζεηαη ζηε ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, κε 

έδξα ηε Καζηνξηά. 

 Μάξθεηηλγθ, ην νπνίν εληάζζεηαη ζηε ρνιή Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, κε 

έδξα ηα Γξεβελά. 

 Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, ην νπνίν εληάζζεηαη ζηε ρνιή 

Γεσπνληθψλ Δπηζηεκψλ, κε έδξα ηε Φιψξηλα. 

 Δξγνζεξαπείαο, ην νπνίν εληάζζεηαη ζηε ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο, κε 

έδξα ηε Πηνιεκαΐδα. 

 Λνγνζεξαπείαο, ην νπνίν εληάζζεηαη ζηε ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο, κε 

έδξα ηε Πηνιεκαΐδα. 

 Αγσγήο θαη Φξνληίδαο ζηε Πξψηκε Παηδηθή Ζιηθίαο, ην νπνίν εληάζζεηαη 

ζηε ρνιή Κνηλσληθψλ θαη Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ, κε έδξα ηε 

Καζηνξηά. 

 Παξαγσγήο Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ, ην νπνίν εληάζζεηαη ζηε ρνιή 

Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, κε έδξα ηε Κνδάλε. 

 Κηλεκαηνγξάθνπ, ην νπνίν εληάζζεηαη ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ, κε 

έδξα ηε Φιψξηλα. 

Σέινο, ην Σκήκα Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο κεηνλνκάδεηαη ζε Σκήκα Υεκηθψλ 

Μεραληθψλ, φπσο επίζεο θαη ην Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Σειεπηθνηλσληψλ κεηνλνκάδεηαη ζε Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη 

Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ. 

ην άξζξν 15 ηνπ ίδηνπ λφκνπ αλαθέξεηαη ε ίδξπζε ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ 

Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ (Π.Δ.Κ) σο αθαδεκατθή κνλάδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο κε έδξα ηε Κνδάλε. Οη ζθνπνί ηνπ Π.Δ.Κ. είλαη νη εμήο: 

 Ζ δηεμαγσγή βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο. 
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 Ζ αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ πξνο φθεινο ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο. 

 Ζ ζπκβνιή ζηελ εμεηδίθεπζε λέσλ επηζηεκφλσλ. 

 Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο. 

 Ζ εθπαίδεπζε θαη πξαθηηθή άζθεζε. 

 Ζ δηακεζνιάβεζε αλάκεζα ζην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα ηελ 

αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ κνλάδσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζηηο επηρεηξήζεηο. 

 Ζ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε εξεπλεηηθνχο θνξείο. 

 Ζ αλάιεςε εξεπλεηηθψλ, αλαπηπμηαθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ δξάζεσλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο θνξείο. 

 Ζ δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία. 

 Ζ πξνβνιή ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ζην 

εμσηεξηθφ. 

Δπηπξνζζέησο, ην Π.Δ.Κ. ζα απνηειείηαη απφ 7 επηκέξνπο ηλζηηηνχηα, ηα νπνία ζα 

είλαη ηα εμήο: 

 Δλεξγεηαθήο αλάπηπμεο θαη κεηάβαζεο ζηε κεηαιηγληηηθή επνρή, κε έδξα 

ηε Κνδάλε. 

 Αλζξσπηζηηθψλ εξεπλψλ, κε έδξα ηε Φιψξηλα. 

 Παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, κε έδξα ηε 

Καζηνξηά. 

 Πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, κε έδξα ηε Πηνιεκαΐδα. 

 Οπηηθναθνπζηηθψλ ηερλψλ, κε έδξα ηα Φιψξηλα. 

 Διιεληθήο γιψζζαο, κε έδξα ηε Φιψξηλα. 

 Αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο θπζηθψλ πφξσλ, κε έδξα ηα 

Γξεβελά. 

Δλ ζπλερεία, ζρεηηθά κε ην άξζξν 16 ηνπ λφκνπ 4610/2019, ην ΣΔΗ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο ζα ζηακαηήζεη λα πθίζηαηαη σο απηνηειέο λνκηθφ πξφζσπν θαη ζα 

εληαρζεί ζην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Ο εμνπιηζκφο, ηα εξγαζηήξηα, ηα 

αξρεία θαη νη βηβιηνζήθεο ησλ Σκεκάησλ θαη ρνιψλ ηνπ ΣΔΗ ζα κεηαθεξζνχλ ζηα 

αληίζηνηρα Σκήκαηα θαη ρνιέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.  

Όζνλ αθνξά ηελ έληαμε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζην 

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ή 

πξνζσπνπαγψλ ζέζεσλ, κεηαθέξεηαη απηνδηθαίσο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο πιαηζίνπ.  
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4.4 Σα θίλεηξα δξάζεο ησλ Αθαδεκατθψλ Ιδξπκάησλ ζηε Πεξηθεξεηαθή 

Αλάπηπμε 

 

Οη ιφγνη πνπ σζνχλ έλα αθαδεκατθφ ίδξπκα
34

 ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε ηε 

πεξηθέξεηα ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη, πνηθίιινπλ.  Αξρηθά, ην ίδην ην ίδξπκα 

κέζσ ηεο εκπινθήο ηνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

πεξηθέξεηαο, κπνξεί λα θαιχςεη ηνπηθέο ζέζεηο εξγαζίαο κε ηε πξνψζεζε ησλ 

απνθνίησλ ηνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ απηψλ. Δπηπξνζζέησο, ε χπαξμε ελφο 

δξαζηήξηνπ αθαδεκατθνχ ηδξχκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη θαη ζπκβάιεη ζηε πεξηθεξεηαθή 

αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο, κπνξεί λα πξνζειθχζεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ππνςήθηνπο 

πξνπηπρηαθνχο/κεηαπηπρηαθνχο/δηδαθηνξηθνχο θνηηεηέο, ππνςήθηνπο εξγαδνκέλνπο 

πνπ εηδηθεχνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, αιιά θαη ππνςήθηνπο 

πνιίηεο, νη νπνίνη ελδερνκέλσο λα επηδεηνχλ κηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο. 

ρεηηθά κε ηα δεηήκαηα έξεπλαο, επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο έρεη αλαθεξζεί 

ήδε ε ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ηδξπκάησλ κε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο 

ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν. Έηζη πξνθχπηεη κηα ακθίδξνκε ζρέζε 

κεηαμχ ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε πεξηθεξεηαθά θίλεηξα θαη ηε 

θαζηέξσζε ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

 

4.5 Σα εκπφδηα δξάζεο ησλ Αθαδεκατθψλ Ιδξπκάησλ ζηε Πεξηθεξεηαθή 

Αλάπηπμε 

 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα εμεηαζηνχλ ηα εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη κπνξεί 

λα δπζθνιέςνπλ ην έξγν ηεο άκεζεο εκπινθήο ησλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ
32

 ζηελ 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Απφ πιεπξάο ησλ ηδξπκάησλ, ε πνιηηηθή πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία δελ έρεη 

γεσγξαθηθνχο θξαγκνχο. Δπίζεο, ε θαηαλνκή ησλ θνηηεηψλ κε βάζε ηηο εζληθέο θαη 

φρη ηεο πεξηθεξεηαθέο αλάγθεο θαη ε ζπρλά κεησκέλε ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο ζε 

ηνπηθέο επηρεηξήζεηο, δείρλνπλ ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ εθαξκνγή 

απνηειεζκαηηθψλ πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ. Παλεπηζηήκην θαη ΣΔΗ, δνπιεχνληαο 

κε ηελ πεξηθεξεηαθή αξρή γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ έμππλεο 

εμεηδίθεπζεο θαηά ηε πεξίνδν 2014-2020, έρνπλ κία εμαηξεηηθή επίδνζε θαη 

απνηεινχλ έλα αλαπφζπαζην αλαπηπμηαθφ ηκήκα ηνπ πεξηθεξεηαθνχ κεραληζκνχ 

αλάπηπμεο γηα ηε Γπηηθή Μαθεδνλία. 

Έλα αθφκε εκπφδην αθνξά ηελ απνξξφθεζε ηεο ηερλνγλσζίαο, πνπ παξάγεηαη 

απφ ηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα, απφ ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη ην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν ηα ηδξχκαηα παξάγνπλ ηε ηερλνγλσζία πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ηνπηθή 

επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα. Δάλ, δελ πξαγκαηνπνηείηαη ε απαηηνχκελε απνξξφθεζε  

ηφηε νη δεκφζηεο επελδχζεηο ζε παλεπηζηεκηαθή έξεπλα πνπ ζηνρεχεη ζηελ 

                                                 
34
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πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ζηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

ηεο πεξηθέξεηαο, φρη κφλν δελ ζα αμηνπνηεζνχλ κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν γηα 

ηελ πεξηθέξεηα, αιιά ππάξρεη θαη πηζαλφηεηα λα ηηο αμηνπνηήζνπλ άιιεο πεξηθέξεηεο. 

Δπηπιένλ, ε πξνζπάζεηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δπλαηφηεηαο ησλ ηδξπκάησλ λα 

πξνζεγγίζνπλ ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο, ζα απνηχρεη κε καζεκαηηθή αθξίβεηα εάλ δελ 

ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή δπλαηφηεηα γηα παξαγσγή θαηλνηνκίαο ζηελ πεξηθέξεηα. Απηφ 

κπνξεί λα ζεκαίλεη, κεηαμχ άιισλ, φηη νη πεξηθεξεηαθέο δεκφζηεο αξρέο ζα πξέπεη λα 

ελζαξξχλνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Παλεπηζηήκην, ΣΔΗ, εξεπλεηηθά ηδξχκαηα) ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί έλα θαηάιιεινο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο αλάινγα κε ηα εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ θαζελφο. 

 

 

4.6 Παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ startups ζηε ΠΓΜ 

 

Γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηηο ΣΠΔ ή ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ 

ηερλνινγηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ λενζχζηαησλ επηρεηξήζεσλ ζηε Πεξηθέξεηα 

ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (startups)
7
 δηακνξθψλνληαη νη εμήο παξάγνληεο θαη 

εμειίμεηο, ησλ νπνίσλ ε επηξξνή είλαη θαζνξηζηηθή: 

 ηελ ηξαηεγηθή Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο (RIS3) ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο ππάξρνπλ νη δξάζεηο αλά επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα θαη 

ζεκαηηθφ ζηφρν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ 

ΠΓΜ 2014-2020 θαη αθνξνχλ ηελ ελίζρπζε δεκηνπξγίαο λέσλ επηρεηξήζεσλ 

κέζσ ζεξκνθνηηίδσλ (clusters) θαη ηελ ελίζρπζε ησλ εθαξκνγψλ ΣΠΔ ζηελ 

ΠΓΜ. 

 

 Ο ηνκέαο ησλ ΣΠΔ δελ απνηειεί ηνκέαο πξνηεξαηφηεηαο ζηελ ηξαηεγηθή 

Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο (RIS3) ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, γηα 

απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα εληζρπζεί πεξαηηέξσ ε δηείζδπζε ζηνπο θιάδνπο 

ηεο RIS3. 

 

 Ζ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ππνιείπεηαη ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο δείθηεο 

πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο ζε εζληθφ 

επίπεδν. Έηζη, ε αλάγθε βειηίσζεο ησλ δεηθηψλ απηψλ θξίλεηαη επηηαθηηθή. 

 

 Ζ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαηαηαζζφηαλ πξψηε ζε πνζνζηφ 

αλεξγίαο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ γηα ην 1
ν
 ηξίκελν ηνπ 2015, 

ελψ ην πςειφ πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ λέσλ (70,6 Απξίιηνο 2014) ηελ 

θαηέηαζζε ζηε 2
ε
 ζέζε κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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 Ζ χπαξμε ηθαλψλ ζηειερψλ κε εηδίθεπζε ζηνπο ηνκείο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, 

αιιά θαη ε αμηφινγε παξνπζία ησλ Αθαδεκατθψλ Ηδξπκάησλ  κε εμεηδίθεπζε 

ζηε Πιεξνθνξηθή, ζηηο Σειεπηθνηλσλίεο θαη ζηα Φεθηαθά Μέζα. 

 

 Απμαλφκελε θπγή εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξνο ην εμσηεξηθφ, 

πνπ θαζηζηά πξνβιεκαηηθή ηελ εμεχξεζε θαη δηαηήξεζε ηθαλνχ δπλακηθνχ 

εμεηδηθεπκέλνπ ζε ΣΠΔ. 

 

 Ζ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο λεαληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζπλνδεχηεθε απφ κεγάιε επηηπρία θαη αληαπφθξηζε 

φπσο ε «Startup Europe Week Kozani» θαη ε «Κνδάλε Αλνηρηή Καηλνηνκία», 

ε νπνία απνηειεί κηα πξσηνβνπιία ηνπ Γήκνπ Κνδάλεο, ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ην ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ην 

Δπηκειεηήξην Κνδάλεο, ηε Πεξηθεξεηαθή Έλσζε Γήκσλ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

θαη ηελ ΑΝΚΟ – Αλαπηπμηαθή Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

 

4.7 Αλάπηπμε ησλ ΣΠΔ θαη Φεθηνπνίεζε ηεο ΠΓΜ 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ηεο αλάπηπμεο ησλ ΣΠΔ θαη ηεο ςεθηνπνίεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
35

 πξέπεη ε Πεξηθεξεηαθή ηξαηεγηθή Καηλνηνκίαο (RIS3) ηεο 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο λα επζπγξακκηζηεί κε ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 2014-2020, πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί σο ζηφρνο ε 

βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ παξάιιεια κε ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνληαη απφ ηηο ζχγρξνλεο ΣΠΔ. Σα 

απνηειέζκαηα ηνπ ζηφρνπ απηνχ ζα είλαη: 

 Ζ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

ζπλαξηήζεη ηεο ρξήζεο ησλ ζχγρξνλσλ ΣΠΔ κέζσ: 

i. ηεο πξνψζεζεο ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ απφ ηηο επηρεηξήζεηο,  

ii. ηεο παξνρήο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπ 

επαλαζρεδηαζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο, 

iii. ηεο εθαξκνγήο ησλ ζχγρξνλσλ ΣΠΔ ζηελ Πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία, 

iv. ηεο πξνψζεζεο ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνπο ηνκείο ησλ 

ΣΠΔ. 

 Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ κέζσ: 

i. ηεο εθαξκνγήο ησλ ΣΠΔ ζηε θαζεκεξηλή δσή θαη ηεο ηζφηηκεο 

ζπκκεηνρήο φισλ ησλ πνιηηψλ ζηε «Φεθηαθή Διιάδα», 

ii. ηεο αλάπηπμεο ησλ ηνπηθψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, 
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iii. ηεο πξνψζεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκίαο ηεο Πεξηθέξεηαο κε ηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ. 

 

4.8 Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

 

 

Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
36

 2015-2019 

απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνκείο ηεο πεξηθεξεηαθήο 

θαη νξγαλσηηθήο αλάπηπμεο, ε θαηάξηηζε ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεηαη απφ ην πξφγξακκα 

«Καιιηθξάηεο». θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ είλαη λα απνηειέζεη βαζηθφ 

εξγαιείν γηα ηελ άζθεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ξφινπ ηεο Πεξηθέξεηαο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηα ηνπηθά πξνβιήκαηα, ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο. 

Δπηπξνζζέησο, ζε απηφ θαζνξίδνληαη ηεθκεξησκέλα νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη θαη νη 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο, θαζψο θαη ε νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο θαη ησλ Ννκηθψλ ηεο Πξνζψπσλ, ελψ παξάιιεια, εμεηδηθεχνληαη νη 

δξάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, εγθξίζεθε ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δεκφζηαο δαπάλεο: 

330,7 εθαηνκκχξηα επξψ, ελψ ην φξακα ηνπ ΠΔΠ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
37

 είλαη ε 

δεκηνπξγία κηαο δηαηεξήζηκεο, αληαγσληζηηθήο, πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο κε 

βηψζηκεο ζέζεηο εξγαζίαο, πνηνηηθφ πεξηβάιινλ θαη θνηλσληθή ζπλνρή, ελψ νη ζηφρνη 

ηνπ είλαη νη εμήο: 

 

 Ζ βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε αληαγσληζηηθφ 

επίπεδν κε έκθαζε ζηελ θιαδηθή θαη νξηνζεηεκέλε εμεηδίθεπζε κέζσ ηεο 

ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο (RIS3). 

 

 Ζ κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

θαη ε πξνψζεζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηε θιηκαηηθή αιιαγή. 

 

 Ζ πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ κεηαθνξψλ θαη ηεο άξζεο ησλ πξνβιεκάησλ 

ζε βαζηθέο ππνδνκέο δηθηχσλ. 

 

 Ζ δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ε ελίζρπζε ηεο βηψζηκεο 

απαζρφιεζεο. 

 

Δλ ζπλερεία, νη επεξρφκελεο δξάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη ελδεηθηηθέο, δειαδή ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα πξνζηεζνχλ θαη 

άιιεο πνπ ζπκθσλνχλ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ή λα κελ ππάξμεη 

πξφζθιεζε γηα θάπνηεο απφ απηέο αλ επηηάζζεηαη θάηη ηέηνην απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Οη δξάζεηο απηέο είλαη νη αθφινπζεο: 

 

 Ζ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. 

 Ζ βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο, ηεο ρξήζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ΣΠΔ. 

 Ζ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 

                                                 
36

 Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 2015-2019 
37

 ΠΔΠ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 



I.C.T. in Regional Development 

 

 

 
82 

 Ζ ππνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο πξνο κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε φινπο ηνπο  ηνκείο. 

 Ζ πξνψζεζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηε θιηκαηηθή αιιαγή, κε ηε πξφιεςε θαη 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. 

 Ζ δηαθχιαμε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε πξνψζεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ. 

 Ζ πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ κεηαθνξψλ θαη ηεο άξζεο ησλ πξνβιεκάησλ 

ζε βαζηθέο ππνδνκέο δηθηχσλ. 

 Ζ πξνψζεζε ηεο δηαηεξήζηκεο θαη πνηνηηθήο απαζρφιεζεο θαη 

ππνζηήξημε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

 Ζ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη  ε θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο 

θαη θάζε δηάθξηζεο. 

 Ζ επέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε γηα ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε. 

 Ζ ηερληθή βνήζεηα. 

Δλψ, νη αλακελφκελεο επηπηψζεηο
38

 ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ είλαη νη εμήο: 

 Ζ ππνζηήξημε πεξηζζφηεξσλ απφ 240 κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηα εξεπλεηηθά ηδξχκαηα. 

 

 50% επηπιένλ πιεζπζκφο ζα επσθειεζεί απφ ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο. 

 

 Γεκηνπξγία 200 λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πιήξνπο απαζρφιεζεο. 

 

 Ζ κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ε ελεξγεηαθή απφδνζε 

60 δεκφζησλ θηηξίσλ. 

 

 Βειηησκέλα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ πιεκκπξψλ θαη ησλ ππνδνκψλ 

απνβιήησλ γηα επηπιένλ 25000 θαηνίθνπο θαη κέηξα πξνζηαζίαο θαη 

πξφιεςεο απφ ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο γηα 95.000 θαηνίθνπο. 

 

 Ζ επηπιένλ πξνζηαζία 60.000 ζηξεκκάησλ θπζηθήο θαη νηθνινγηθήο 

ζεκαζίαο θαη ε επηπιένλ θάιπςε 24.000 θαηνίθσλ απφ ηελ ππνδνκή 

επεμεξγαζίαο απνβιήησλ. 

 

 Ζ επηπιένλ θάιπςε 70.000 θαηνίθσλ κε ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη 12.800 θαηνίθσλ πνπ βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή 

ζέζε, κε δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Αζθάιεηα Τγείαο. 

 

 Ζ ππνζηήξημε ηεο θαηαζθεπήο 6,7 ρηιηνκέηξσλ Νέαο Οδηθήο Οδνχ θαη ε 

αλαβάζκηζε νδηθνχ δηθηχνπ 40 ρηιηνκέηξσλ, πνπ ζα σθειήζεη 4.500 

θαηνίθνπο. 
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4.9 ηξαηεγηθή Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο ΠΓΜ 

 

Ζ ηξαηεγηθή Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο απνηειεί απαξαίηεην δνκηθφ ζηνηρείν ησλ 

εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ηξαηεγηθψλ ζε ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έξεπλα 

θαη ηελ θαηλνηνκία. Χζηφζν, ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
39

, απνηειεί επί ην 

πιείζηνλ κηα αγξνηηθή Πεξηθέξεηα, ε νπνία δε θαζνδεγείηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ηελ επηζηήκε θαη ηε ηερλνινγία. 

Ζ ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο ηεο 

εθάζηνηε Πεξηθέξεηαο, αληηκεησπίδεηαη σο κηα πξφθιεζε γηα ηελ αλάδεημε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ 

θνξέσλ, ελψ ηαπηφρξνλα πξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε 

Πεξηθέξεηαο θαη ησλ επηρεηξήζεψλ ηεο. 

ρεηηθά κε ηε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, νη ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ηεο 

ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο είλαη: 

 Ο θιάδνο ηεο Δλέξγεηαο/ΑΠΔ – Σειεζέξκαλζεο γηα ηηο Πεξηθεξεηαθέο 

Δλφηεηεο ηεο Κνδάλεο θαη ηεο Φιψξηλαο. 

 Ο θιάδνο ηεο Οινθιεξσκέλεο – Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ. 

 Ο θιάδνη ηεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Μεηαπνίεζεο. 

 Ο θιάδνο ηνπ Σνπξηζκνχ. 

Δπηπξνζζέησο, ε πξναλαθεξζείζα ηξαηεγηθή απνβιέπεη ζηελ νινθιήξσζε 

ζεκαληηθψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ δξάζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζεκαηηθψλ ηεο 

ζηφρσλ, κε απνηέιεζκα λα δίλεηαη ηδηαίηεξε βάζε ζε φια ηα ηκήκαηα ηεο ηεηξαπιήο 

έιηθαο ηεο ηξαηεγηθήο απηήο. 

Ο 1
νο

 Θεκαηηθφο ηφρνο ηεο ηξαηεγηθήο απηήο πεξηιακβάλεη ηελ Δλίζρπζε ηεο 

έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Όζνλ αθνξά ηε 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ε δηαρξνληθή απνπζία Πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο γηα 

ηελ ΔΣΑΚ (Έξεπλα, Σερλνινγηθή Αλάπηπμε θαη Καηλνηνκία) κε ζρεδφλ αλχπαξθην 

βαζκφ ζπζηεκαηηθήο ππνζηήξημεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ην πεξηνξηζκέλν 

εχξνο θιαδηθήο εμεηδίθεπζεο θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο, ε πεξηνξηζκέλε 

αιιειεπίδξαζε κε ηα αθαδεκατθά θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, ν πξσηνγελήο θαη κε 

ελεξγεηαθφο ραξαθηήξαο ηεο νηθνλνκίαο θαη ε ειιηπήο ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξάζεσλ 

ΔΣΑΚ θαη ησλ εξεπλψλ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ηελ έρνπλ θέξεη ζε 

δπζρεξή ζέζε κε ρακειά πνζνζηά ελζσκάησζεο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο θαη κε 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 
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ρεηηθά κε ην 1
ν
 Θεκαηηθφ ηφρν, ε ηξαηεγηθή Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο ζε 

επίπεδν ΔΣΑΚ ζα κπνξέζεη λα απνθέξεη: 

 Δπελδχζεηο: Δλίζρπζε ησλ θνξέσλ / ηδξπκάησλ / κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΔΣΑΚ. 

 Θεζκνχο / Μεραληζκνχο: Μφληκνο Πεξηθεξεηαθφο κεραληζκφο ππνζηήξημεο 

ΔΣΑΚ. 

 Δπηρεηξήζεηο: Πξνψζεζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εμεηδηθεπκέλε γλψζε, θαζψο θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ 

απηψλ ζε ζέκαηα ΔΣΑΚ. 

 Πξνζσπηθφ: Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινχκελσλ ζε ΔΣΑΚ. 

Δπηπξνζζέησο, νη παξεκβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 1
ν
 Θεκαηηθφ ηφρν ηεο 

ηξαηεγηθήο απηήο αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ ζε αχμεζε 25% ηνπ επηπέδνπ ησλ 

επελδχζεσλ ΔΣΑΚ απφ ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη λα 

βειηηψζνπλ ηε ζρεηηθή ζέζε ηεο θαηάηαμεο ηεο Πεξηθέξεηαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο 

ΔΣΑΚ πξνο ην πεξηθεξεηαθφ ΑΔΠ. Δπηπιένλ, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη απηέο νη 

παξεκβάζεηο επζπγξακκίδνληαη πιήξσο θαη εμππεξεηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ΔΠΑ 

2014-2020, ησλ ΔΠΜ (Δηδηθψλ Πεξηβαιινληηθψλ Μειεηψλ) θαη ηηο δξάζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Horizon 2020. 

Δλ ζπλερεία, ν 2
νο

 Θεκαηηθφο ηφρνο ηεο ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο 

ζρεηίδεηαη κε ηε βειηίσζεο ηεο πξφζβαζεο, ηεο ρξήζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ΣΠΔ. 

ρεηηθά κε ηε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ε εηθφλα ηεο θαηάηαμεο ηεο, ζηηο 

ρακειφηεξεο ζέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην ζχλνιν 

ησλ δεηθηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ΣΠΔ, είλαη απνγνεηεπηηθή. Ο βαζκφο 

αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ απφ ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο 

παξνπζηάδεηαη λα είλαη ζηάζηκνο θαη κε ηθαλνπνηεηηθφο γηα ηα δεδνκέλα ηεο 

ζχγρξνλεο επνρήο. Έηζη, νη βαζηθέο αλάγθεο ησλ ΣΠΔ πνπ πξνθχπηνπλ ζρεηίδνληαη 

κε: 

 Σελ ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ επξπδσληθφηεηαο. 

 Σελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ απφ ηνπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (e-

government) θαη ηε βειηίσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηεο παξνρήο ησλ ςεθηαθψλ 

ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. 

 Σελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ηεο ςεθηαθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ςεθηαθψλ εξγαιείσλ, θαηά ηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία, απφ απηέο. 

Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ 2
νπ

 Θεκαηηθνχ ηφρνπ απνηειεί έλαλ εθ ησλ ηξηψλ ππιψλσλ 

ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» γηα ηελ επίηεπμε ηεο Έμππλεο Αλάπηπμεο θαη 

πξνηείλεηαη άξξεθηα απφ ηε Φεθηαθή Αηδέληα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ηε 

βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ παξνρήο δηαδηθηχνπ πςειήο ηαρχηεηαο θαη ηε ζπκκεηνρή 

ζηελ Δληαία Φεθηαθή Αγνξά. Δπηπξνζζέησο, νη παξεκβάζεηο απηέο ζηε Πεξηθέξεηα 
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Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, έρνπλ σο ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ θαη επηπέδνπ ησλ 

δεκφζησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ 

ζχγρξνλσλ ΣΠΔ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο, ελψ νη παξεκβάζεηο απηέο 

επζπγξακκίδνληαη πιήξσο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 θαη κε ηεο Δζληθήο 

Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο 2016-2021. 

Δλ ζπλερεία, ν 3
νο

 Θεκαηηθφο ηφρνο ηεο ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο 

ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Ζ 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο έξρεηαη αληηκέησπε κε ζεκαληηθέο δηαξζξσηηθέο 

αδπλακίεο θαη έιιεηςε αληαγσληζηηθφηεηαο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη αζηάζεηα ηεο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, αξλεηηθφ εκπνξηθφ ηζνδχγην θαη ηδηαίηεξα πςειφ πνζνζηφ 

αλεξγίαο.  

Βαζηθέο αλάγθεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο είλαη: 

 Ζ αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 Ζ δεκηνπξγία επελδχζεσλ θαη ε δηαζχλδεζε ηεο ΔΣΑΚ κε ηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 

 Ζ παξφηξπλζε ησλ ζπλεξγεηψλ κεηαμχ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ε 

δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ. 

 Ζ αμηνπνίεζε πξντφλησλ ΣΠΔ απφ ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. 

 Ζ ελίζρπζε δξάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο απφ ηηο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο. 

 Ζ δεκηνπξγία ηαπηφηεηαο γηα ηα ηνπηθά πξντφληα.  

Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ 3
νπ

 Θεκαηηθνχ ηφρνπ απνηειεί έλαλ εθ ησλ δχν ππιψλσλ ηεο 

ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» γηα ηελ επίηεπμε ηεο Γηαηεξήζηκεο Αλάπηπμεο θαη 

πξνσζείηαη απφ ηε πξσηνβνπιία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «Μηα βηνκεραληθή 

πνιηηηθή γηα ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο», απνζθνπψληαο ζηε βειηίσζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ αλάπηπμε κηαο ηζρπξήο 

θαη βηψζηκεο παξαγσγηθήο βάζεο. 

Οη δξάζεηο ηνπ Θεκαηηθνχ απηνχ ζηφρνπ δξνπλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δξάζεηο ησλ 

δχν πξναλαθεξζέλησλ ζηφρσλ θαη πξνσζνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ζπλεξγαζία, ηε 

ρξήζε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ 

εληαηηθνπνίεζε ηεο θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο, 

ελψ ζρεηίδεηαη κε ην κεγαιχηεξν θαη παξαγσγηθφηεξν ηκήκα ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Δπαθφινπζν ησλ δξάζεσλ απηψλ ζα απνηειέζεη ε 

αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 20-64 εηψλ, δειαδή άκεζε 

ζχλδεζε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020». 

Δλ ζπλερεία, ν 4
νο

 Θεκαηηθφο ηφρνο ηεο ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο 

αθνξά ηελ ππνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο πξνο κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ CO2 

ζε φινπο ηνπο ηνκείο. 

Ζ ζέζε ηνπ Δλεξγεηαθνχ ηνκέα είλαη θπξίαξρε γηα ηε πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία, 

αιιά θαη γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε ζπλνιηθή παξαγσγή ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ 
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Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαηέρεη ηα θχξηα απνζέκαηα εγρψξησλ ζηεξεψλ 

θαπζίκσλ θαη ηε κεγαιχηεξε εγθαηαζηεκέλε ηζρχ ζεξκηθψλ θαη πδξνειεθηξηθψλ 

κνλάδσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο. Δπηπξνζζέησο, απνηειεί ηε θηλεηήξηα δχλακε ηεο 

ρψξαο κε πνζνζηά παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ μεπεξλνχλ ην 50%, απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ ιηγλίηε πνπ θπξηαξρεί ζηε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ηεο Κνδάλεο, κε 

απνηέιεζκα λα ειεπζεξψλνληαη κεγάιεο πνζφηεηεο CO2 ζηελ αηκφζθαηξα. 

Δπηπιένλ, επεηεχρζε ζεκαληηθή παξέκβαζε εμνηθνλφκεζεο θαη ρξήζεο θαζαξψλ 

κνξθψλ ελέξγεηαο ζηα ζπζηήκαηα ηειεζέξκαλζεο ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηαο 

Κνδάλεο θαη Φιψξηλαο, ηα νπνία ηξνθνδνηνχληαη απφ ηνπο ΑΖ. 

ρεηηθά κε ηηο παξεκβάζεηο ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, πινπνηήζεθαλ 

παξεκβάζεηο ζην πιαίζην δξάζεο «Δμνηθνλνκψ θαη‟νίθνλ» θαη πξνέθπςε ε 

αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζην ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο πνπ αθνξνχλ: 

 Σε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2, κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηεο θαζαξήο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο, ηεο αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ 

εθαξκνγψλ θαη ηεο ρξήζεο ηερλνινγηψλ δέζκεπζεο θαη απνζήθεπζεο CO2 

ησλ ΑΖ. 

 Σε πξνψζεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ρξήζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο ζηηο δεκφζηεο ππνδνκέο, θαηνηθίεο θαη επηρεηξήζεηο. 

 Σν πεξηνξηζκφ ηεο εμάξηεζεο απφ ηηο πξσηνγελείο κνξθέο ελέξγεηαο. 

 Σελ αλάιεςε δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ 

νξζνινγηθή ρξήζε ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο. 

Δπηπξνζζέησο, νη δξάζεηο ηνπ 4
νπ

 Θεκαηηθνχ ηφρνπ ηεο ηξαηεγηθήο Έμππλεο 

Δμεηδίθεπζεο ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ επίηεπμε ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ηεο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ CO2 θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

Δλ ζπλερεία, ν 5
νο

 Θεκαηηθφο ηφρνο ηεο ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο 

αθνξά ηε πξνψζεζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηε θιηκαηηθή αιιαγή, ηε πξφιεςε θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. Ζ αζηάζεηα ηνπ θιίκαηνο πνπ πξνθχπηεη ιφγσ ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο απνηειεί απεηιή γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη 

εγθπκνλεί πνηθίινπο θηλδχλνπο, πνπ ζρεηίδνληαη κε θπζηθέο θαηαζηξνθέο. 

Οη βαζηθέο αλάγθεο ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ ρξήδνπλ αληηκεηψπηζεο ζρεηίδνληαη κε 

ηελ: 

 Δλίζρπζε ηεο πξφιεςεο, ηεο αληηκεηψπηζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, ησλ ππξθαγηψλ θαη άιισλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ 

 Πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ πνιηηψλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο. 

Ζ πηνζέηεζε ησλ δξάζεσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε πξνζαξκνγή ζχκθσλα κε ηε 

θιηκαηηθή αιιαγή απνξξένπλ απφ ηελ επίηεπμε ηεο Γηαηεξήζηκεο Αλάπηπμεο θαη 
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απνηειεί ππνρξέσζε ηεο ρψξαο θαη ησλ επηκέξνπο Πεξηθεξεηψλ, πνπ πεγάδεη απφ ην 

δηεζλέο πεξηβαιινληηθφ δίθαην θαη ηελ Δπξσπατθή θνηλνηηθή λνκνζεζία. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, νη δξάζεηο ηνπ 5
νπ

 Θεκαηηθνχ ζηφρνπ ηεο 

ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ππνζηεξηθηηθά θαη 

ζε ζπλέξγεηα κε ηε ηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» ζην ηνκέα ηεο Γηαηεξήζηκεο 

Αλάπηπμεο. 

Δλ ζπλερεία, ν 6
νο

 Θεκαηηθφο ηφρνο ηεο ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο 

ζρεηίδεηαη κε ηε δηαθχιαμε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ηε 

πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ.  

Ζ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο δηαζέηεη έλα πινχζην πεξηβάιινλ ζε παλίδα 

θαη ρισξίδα, ζεκαληηθφ πνιηηηζκηθφ απφζεκα θαη ην κεγαιχηεξν δπλακηθφ 

επηθαλεηαθψλ πδάησλ ζηε ρψξα. Δπηπξνζζέησο, δηαζέηεη 2 Δζληθνχο Γξπκνχο θαη 9 

επηπιένλ πεξηνρέο, πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην δίθηπν Natura2020, θαζψο επίζεο θαη 

ζεκαληηθνχο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κνπζεία. ρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζηεξεψλ απνβιήησλ πινπνηείηαη ην Οινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο 

Απνξξηκκάησλ (ΟΓΑ), ελψ εθθξεκνχλ νη δξάζεηο γηα ηε πξνψζεζε ηεο πξφιεςεο, 

ηεο αλαθχθισζεο θαη ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. ε 

ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ, ζρεηηθά κε ην επίπεδν ξχπαλζεο ηεο πεξηνρήο, ε Πεξηθέξεηα 

πιήηηεη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ζηα νξπρεία ιηγλίηε ηεο ΓΔΖ, αιιά θαη απφ ηελ 

επηθαλεηαθή απνξξνή ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ ζηηο ιίκλεο ηεο Πεξηθέξεηαο, 

απφ ηηο αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πεξηνρήο. 

Οη βαζηθέο αλάγθεο πνπ εληνπίδνληαη θαη ρξήδνπλ άκεζε αληηκεηψπηζε είλαη νη 

εμήο: 

 Πξνψζεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη ηεο αλαθχθισζεο 

ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, θαζψο επίζεο θαη αληηκεηψπηζήο ηνπο σο 

πφξνπο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο. 

 Οινθιήξσζε ησλ ππνδνκψλ επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ θαη έξγσλ 

επέθηαζεο θαη αλαβάζκηζεο ησλ ππνδνκψλ χδξεπζεο, 

 πκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ πεξηβαιινληηθνχ 

θεθηεκέλνπ ζην ηνκέα ησλ πδάησλ. 

 Πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκίαο, θαζψο 

επίζεο θαη ζχλδεζή ηνπο κε ηε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. 

 Πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη αλαπηπμηαθή δηαρείξηζε ησλ Δζληθψλ 

Γξπκψλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεξηνρψλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Natura2020. 

 Αληηκεηψπηζε ηεο ξχπαλζεο ζηηο πεξηνρέο δξάζεο ηεο ΓΔΖ θαη ζηηο κεγάιεο 

πφιεηο. 

 Αλαβάζκηζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ζηα αζηηθά θέληξα θαη 

ζε ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο. 

Δπηπξνζζέησο, ν ηνκέαο ηνπ Πεξηβάιινληνο θαηέρεη πξσηαξρηθή ζέζε ζηνλ 

αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαηά ηε ρξνληθή 
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πεξίνδν 2014-2020, έηζη νη πξνγξακκαηηδφκελεο παξεκβάζεηο ηνπ 6
νπ

 Θεκαηηθνχ 

ζηφρνπ ηεο ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ 

ππνζηεξηθηηθά πξνο ηνπο ζηφρνπο ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» ζην ηνκέα ηεο 

Γηαηεξήζηκεο Αλάπηπμεο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ θεθηεκέλνπ πνπ αθνξά ζηε 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Δλ ζπλερεία, ν 7
νο

 Θεκαηηθφο ηφρνο ηεο ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο 

ζρεηίδεηαη κε ηε πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ κεηαθνξψλ θαη ηελ άξζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ζε βαζηθέο ππνδνκέο δηθηχσλ. 

Ζ θαηαζθεπή ηεο Δγλαηίαο Οδνχ θαη ησλ ηκεκάησλ ησλ θάζεησλ νδηθψλ αμφλσλ 

πεξηφξηζαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε γεσγξαθηθή απνκφλσζε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο. Χζηφζν φκσο, παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ζηηο νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο 

κεηαθνξέο, ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηεο απνπζίαο 

θνκβηθψλ ππνδνκψλ. Έηζη νη βαζηθνί ζηφρνη ησλ νπνίσλ ε ηθαλνπνίεζε θξίλεηαη 

απαξαίηεηε, ζρεηίδνληαη κε: 

 Σελ νινθιήξσζε ησλ θάζεησλ αμφλσλ ηεο Δγλαηίαο Οδνχ πνπ ζπλδένπλ ηε 

Γπηηθή Μαθεδνλία κε ηα Δζληθά θαη Γηεζλή εκπνξηθά θέληξα, θαη 

απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ησλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ. 

 Σε δηαζχλδεζε ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη ησλ πεξηνρψλ ηδηαίηεξνπ 

ελδηαθέξνληνο κε ηνπο θάζεηνπο άμνλεο θαη ηελ Δγλαηία Οδφ. 

 Σελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ παξνρήο νδηθήο αζθάιεηαο. 

Δπηπξνζζέησο, νη δξάζεηο ηνπ 7
νπ

 Θεκαηηθνχ ζηφρνπ ηεο ηξαηεγηθήο Έμππλεο 

Δμεηδίθεπζεο απνβιέπνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 

2020» κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο αλαβαζκηζκέλσλ θαη πιήξσο δηαζπλδεδεκέλσλ 

ππνδνκψλ κεηαθνξάο θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζπληνληζκέλεο εθαξκνγήο ησλ 

ζρεδίσλ ππνδνκψλ εληφο ηνπ βαζηθνχ δηθηχνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Δλ ζπλερεία, ν 8
νο

 Θεκαηηθφο ηφρνο ηεο ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο 

αθνξά ηε πξνψζεζε ηεο δηαηεξήζηκεο θαη πνηνηηθήο απαζρφιεζεο θαη ηε ζηήξημε 

ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

Σα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ γηα ηα πςειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο ην 2013 

θαηέηαζζαλ ηε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηε 1
ε
 ζέζε κεηαμχ ησλ 13 

πεξηθεξεηψλ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, φπσο επίζεο θαη ηα πνζνζηά ηεο Eurostat γηα 

ην 2013, ηα νπνία παξνπζίαδαλ φηη ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηε Πεξηθέξεηα είλαη απφ ηα 

πςειφηεξα κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Ο ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ κε ηε πνιπδηάζηαηε νηθνλνκηθή θξίζε, 

θαηέζηεζαλ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», ε νπνία έρεη σο ζηφρν γηα ην 2020 

ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 20 έσο 64 εηψλ ζην 

75% ζε Δπξσπατθφ επίπεδν θαη 70% ζηελ Διιάδα. 

Δλ ζπλερεία, ε θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο θαη ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο 

απνηεινχλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, 

ελψ απνβιέπνπλ: 
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 ην πεξηνξηζκφ ηεο κείσζεο ηεο απαζρφιεζεο κέζσ ζηνρεπκέλσλ 

παξεκβάζεσλ. 

 ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ πνπ ζα επηθέξνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ 

απαζρφιεζε θαη ηελ απηναπαζρφιεζε, ζε ηνκείο πνπ ζπληζηνχλ 

ηξαηεγηθνχο άμνλεο αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο, κε εηδηθά θίλεηξα θαη 

ζπλέξγεηα κε ηηο δξάζεηο πξνο ηελ έμππλε εμεηδίθεπζε. 

 ηε ζηήξημε ησλ πξνγξακκάησλ νινθιεξσκέλεο ρσξηθήο αλάπηπμεο. 

Καηφπηλ, ν 9
νο

 Θεκαηηθφο ηφρνο ηεο ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο 

ζρεηίδεηαη κε ηε πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

θηψρεηαο θαη θάζε κνξθήο δηάθξηζεο. 

Οη θνηλσληθέο ππνδνκέο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο έρνπλ βειηησζεί 

ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα, επεξεαδφκελεο κελ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηα πνιχ πςειά πνζνζηά αλεξγίαο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε 

Πεξηθέξεηα. 

 Χζηφζν, παξά ηηο πξναλαθεξζείζεο βειηηψζεηο, ζρεηηθά κε ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, 

ε Πεξηθέξεηα παξνπζηάδεη ζνβαξφ πξφβιεκα έιιεηςεο ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη 

ηαηξείσλ, ελψ ε δξάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ θαηά ην δηάζηεκα 2007-2013 αθνξνχζαλ 

ηελ επέθηαζε θαη βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ ζηε πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα πγεία, κε ηελ ελίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ ΔΚΑΒ θαη ησλ 

λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ, θαζψο επίζεο θαη δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο ππνδνκέο 

θξνληίδαο παηδηψλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ νη πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηέζεθαλ γηα ηε 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαηά ηε λέα πξνγξακκαηηζηηθή 2014-2020 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζρεηηθά κε ηνπο θνξείο εμππεξέηεζεο: 

 Φνξέαο Δμππεξέηεζεο ΔΣΠΑ (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο): 

 

1. Αλαβάζκηζε, επέθηαζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ 

εμνπιηζκνχ πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο ζχκθσλα κε ηνλ Δζληθφ 

ηξαηεγηθφ ρεδηαζκφ ζηελ Τγεία. 

2. Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ 

επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη παξεκβάζεηο ηνπηθνχ ραξαθηήξα κε ζηφρν 

ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο. 

3. Δλίζρπζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

θηψρεηαο. 

 

 Φνξέαο Δμππεξέηεζεο ΔΚΣ (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν): 

 

1. Δλίζρπζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε γηα κεηνλεθηνχληα άηνκα, 

ηα νπνία βξίζθνληαη εθηφο αγνξάο εξγαζίαο κε πξνηεξαηφηεηα ζηνπο 

δηθαηνχρνπο ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο. 
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2. Δληνπηζκφο θαη θαηαπνιέκεζε ησλ άκεζσλ, έκκεζσλ θαη πνιιαπιψλ 

δηαθξίζεσλ θαη εκπνδίσλ ιφγσ αλαπεξίαο ή ςπρηθήο αζζέλεηαο. 

3. Βειηίσζε πξνζβαζηκφηεηαο θαη ζπκκεηνρή κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ 

ζηα αγαζά ηεο πγείαο θαη ηεο πξφλνηαο. 

4. Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ 

επηρεηξήζεσλ. 

5. Κηλεηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ παξαγφλησλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

απαζρφιεζεο κε ηελ αλάπηπμε ηνπηθψλ ζπλεξγαζηψλ. 

 

Δλ ζπλερεία, ν 10
νο

 Θεκαηηθφο ηφρνο ηεο ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο 

αθνξά ηελ επέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε γηα ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε. 

Καηά ηε πξνγξακκαηηζηηθή πεξίνδν 2007-2013 θαιχθζεθε ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ησλ ππνδνκψλ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ελψ ζηελ 

Σξηηνβάζκηα, νινθιεξψζεθαλ νη ππνδνκέο θαη ν εμνπιηζκφο ην ΣΔΗ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ ρνιψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο. χκθσλα κε ηνπο δείθηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο γηα ηε πεξίνδν απηή, ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο παξνπζίαδε πνιχ ρακειέο επηδφζεηο κεηαμχ ησλ εζληθψλ θαη 

Δπξσπατθψλ Πεξηθεξεηψλ. 

Δπηπξνζζέησο, ν ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζηε ηξαηεγηθή 

Δπξψπε 2020, ελψ ε πξσηνβνπιία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «Αηδέληα γηα λέεο 

δεμηφηεηεο θαη ζέζεηο εξγαζίαο», απνηειεί έλαλ απφ ηνπο δχν ππιψλεο γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο Αλάπηπμεο ρσξίο Απνθιεηζκνχο θαη απνζθνπεί ζηελ αχμεζε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο γηα ηελ θαιχηεξε αληηζηνίρηζε κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο. 

Βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο γηα ηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο θαηά ηε πεξίνδν 2014-2020 είλαη: 

 Ζ αλάπηπμε ηεο Παλεπηζηεκηνχπνιεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο. 

 Ζ ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο. 

 Ζ αλαβάζκηζε ηεο ηερληθφ-επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ε δηαζχλδεζή ηνπο κε ηελ αγνξά 

εξγαζίαο. 

 Ζ πξφιεςε θαη κείσζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ νινήκεξσλ Γπκλαζίσλ, ησλ Γπκλαζίσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο 

θαη ηε δεκηνπξγία Λπθείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο. 

 Ζ πξνψζεζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη ε δηεχξπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ζηελ θαηάξηηζε ζηηο επάισηεο νκάδεο. 
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Σέινο, ν 11
νο

 Θεκαηηθφο ηφρνο ηεο ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ελίζρπζε ηεο ζεζκηθήο ηθαλφηεηαο ησλ δεκφζησλ αξρψλ, ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο.  

Ο 11
νο

 Θεκαηηθφο ζηφρνο, θαηά ηε πξνγξακκαηηζηηθή πεξίνδν 2014-2020, 

απνβιέπεη ζηελ εμάιεηςε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ εκπνδίσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

θαη παξάιιεια ζηελ αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηαο κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Οη αλάγθεο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο θαηά ηε πξνγξακκαηηζηηθή πεξίνδν 2014-2020 ζηνλ ηνκέα ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο απνβιέπνπλ: 

 ηε βειηίσζε ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. 

 ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηελ εθαξκνγή πνηνηηθψλ 

ζπζηεκάησλ. 

 ηελ επαξθή απνθέληξσζε ησλ αξκνδηνηήησλ δηαθφξσλ ηνκέσλ ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

 ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, αιιά θαη ζηελ αλαβάζκηζε θαη νινθιεξσκέλε ζηειέρσζε ησλ 

ππεξεζηψλ. 

 ηελ ελίζρπζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο απαηηήζεηο πινπνίεζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ. 

 

 

4.10 ηξαηεγηθή Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία- 

 

Οη παξεκβάζεηο πνπ πινπνηνχληαη ζηε Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαηά 

ην δηάζηεκα 2014-2020 θαη ζρεηίδνληαη κε ηε Βηψζηκε Αζηηθή Αλάπηπμήο (ΒΑΑ)
40

 

ηεο έρνπλ σο ζηφρν: 

 Σελ απνθαηάζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ηεο ηζηνχ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο σο 

κνριψλ αλάπηπμεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. 

 

 Σελ αληηζηξνθή ηεο θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο, ηδίσο ησλ 

πεξηνρψλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη κεηνλεθηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο, θαη ηελ 

αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ησλ ππνβαζκηζκέλσλ εκπνξηθψλ θέληξσλ θαη 

εγθαηαιειεηκκέλσλ βηνκεραληθψλ/βηνηερληθψλ/επαγγεικαηηθψλ δσλψλ. 

 

                                                 
40

 Δπηρεηξεζηαθά ρέδηα ηξαηεγηθώλ Βηώζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο ζηελ Γπηηθή Μαθεδνλία 
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 Σελ άκεζε αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ ζπλεπεηψλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

κε ηελ ππνζηήξημε θαη αλαδσνγφλεζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, αιιά θαη ζηελ 

αλαζπγθξφηεζε ησλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ. 

 

 Δπηπξνζζέησο, ε εθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ 

ηξαηεγηθψλ Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΒΑΑ) ζηε πεξηθέξεηα ηεο 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζα επηθέξεη: 

 

 Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηφλσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 

 Γεκηνπξγία ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο. 

 

 Αλάπηπμε ησλ δνκψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, αιιά θαη νηθνλνκίαο κε ηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ. 

 

 Πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη δηαζχλδεζή ηεο κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα 

θαη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζην  πιαίζην θαη ηεο ζηξαηεγηθήο έμππλεο 

εμεηδίθεπζεο. 

 

Δλ ζπλερεία, ηνλ Απξίιην ηνπ 2018 επεηεχρζε ε έγθξηζε ησλ ηξαηεγηθψλ ΒΑΑ
41

 

γηα ηε Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 41,7 

εθαηνκκχξηα επξψ. ην πιαίζην απηφ, θαηαξηίζηεθαλ επηρεηξεζηαθά ζρέδηα 

πινπνίεζεο ζηε Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ηα νπνία 

θαζνξίδνπλ νινθιεξσκέλεο δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ, 

πεξηβαιινληηθψλ, θιηκαηηθψλ, δεκνγξαθηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ πνπ 

ζίγνπλ ηηο επξχηεξεο αζηηθέο πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο. Αλαιπηηθφηεξα, ε έγθξηζε 

ησλ ΔΒΑΑ πεξηείρε: 

 Σν Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ηξαηεγηθήο Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο 

Γξεβελψλ: «Γξεβελά 2020». 

 

 Σν Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ηξαηεγηθήο Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο 

Καζηνξηάο: «Καζηνξηά, Δπξσπατθή πφιε λα δεηο θαη λα επηζθεθηείο». 

 

 Σν Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ηξαηεγηθήο Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο 

Κνδάλεο: «Ζ πφιε θηλείηαη… θάλνπκε καδί ην επφκελν βήκα». 

 

                                                 
41
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 Σν Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ηξαηεγηθήο Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο 

Πηνιεκαΐδαο: «Δδψ δνχκε… θαιχηεξα». 

 

 Σν Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ηξαηεγηθήο Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο 

Φιψξηλαο: «Φιψξηλα – Βηψζηκε πφιε, πχιε πνιηηηζκνχ». 

Δπηπιένλ, νη ελ ιφγσ Γήκνη νξίζηεθαλ σο Δλδηάκεζνη Φνξείο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 2014-2020, κε ηελ 

αξκνδηφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο ησλ Πξάμεσλ ηεο ηξαηεγηθήο ΒΑΑ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 2014-2020. 

 

4.11 Αλάιπζε SWOT ησλ ΣΠΔ ζηε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη κηα SWOT αλάιπζε γηα ηε πεξηθέξεηα 

ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
42

, εληνπίδνληαη δειαδή ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία, νη 

επθαηξίεο θαη νη απεηιέο ελ φςεη ηεο πεξηφδνπ 2015-2019. Ζ αλάιπζε απηή 

ζπλίζηαηαη ζηε θαηαγξαθή ησλ επθαηξηψλ θαη απεηιψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

εζσηεξηθά ηζρπξά ζεκεία θαη ηηο αδπλακίεο ηεο. Δλ ζπλερεία, κεηά ηε ζπγθέληξσζε 

θαη ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ, επηζεκαίλνληαη νη θπξηφηεξνη ηξαηεγηθνί 

Πξνβιεκαηηζκνί θαη πξνζδηνξίδνληαη νη βαζηθνί Άμνλεο ησλ ηξαηεγηθψλ Δπηινγψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42
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Δνίζτσζη ηης πρόζβαζης, τρήζης και ποιόηηηας ηων ΣΠΔ ζηη ΠΓΜ 

Γσναηά ημεία Αδσναμίες 

Γ1. Αλεπηπγκέλν Γίθηπν επξπδσληθώλ 

ππνδνκώλ (κεηξνπνιηηηθά δίθηπα MAN) 

Α1. Αδπλακία ιεηηνπξγίαο ησλ επξπδσληθώλ 

ππνδνκώλ ιόγσ έιιεηςεο θνξέσλ δηαρείξηζεο 

ηνπο 

Γ2. Οινθιήξσζε δξάζεσλ αλάπηπμεο ΣΠΔ 

εζληθνύ ραξαθηήξα( Δζληθό Γεκνηνιόγην, 

Taxis, ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε) 

Α2. Υακειόο βαζκόο δηείζδπζεο ησλ ΣΠΔ ζηε 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ζηηο ππεξεζίεο 

εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε 

 Α3. Έιιεηςε επξπδσληθώλ ππνδνκώλ θαη 

ππεξεζηώλ ζηηο νξεηλέο θαη απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο 

 Α4. Μηθξόο αξηζκόο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δηαηεξνύλ ηζηνζειίδα 

 Α5. ην ειεθηξνληθό εκπόξην ειάρηζηνο 

αξηζκόο επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηεί ζρεηηθά 

ινγηζκηθά θαη ςεθηαθά εξγαιεία 

 Α6. ην ηνκέα e-learning νη επηρεηξήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο γηα 

εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ είλαη ειάρηζηεο 

Δσκαιρίες Κίνδσνοι - Απειλές 

Δ1. Δλίζρπζε ηεο ρξήζεο ΣΠΔ από ηηο 

επηρεηξήζεηο, πξνζαξκνζκέλε ζηηο λέεο 

απαηηήζεηο θαη ζπλζήθεο ησλ αγνξώλ 

Κ1. Η θαζπζηέξεζε ηεο ελζσκάησζεο ΣΠΔ 

από ηηο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηθέξεηαο ζα 

νδεγήζεη ζε απώιεηεο αγνξώλ ζηελ Διιάδα 

θαη ην εμσηεξηθό 

Δ2. Υξήζε ΣΠΔ ζηελ αλάδεημε ηνπ πινύζηνπ 

πνιηηηζηηθνύ θαη θπζηθνύ απνζέκαηνο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνύ κέζα από έλα 

νινθιεξσκέλν ζρέδην δξάζεο γηα ηε 

πξνώζεζε ηνπ ηνπξηζκνύ ζηε ΠΓΜ 

Κ2. Η αδπλακία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ 

ζπζηήκαηνο λα εληζρύζεη ηε θάιπςε 

επελδπηηθώλ ζρεδίσλ ζε ΣΠΔ από ηηο 

επηρεηξήζεηο γηα όζν δηάζηεκα επηηείλεηαη ε 

νηθνλνκηθή θξίζε 

Δ3. Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ από ην ζύλνιν ηνπ 

πξνζσπηθνύ ησλ Τπεξεζηώλ ηεο ΠΓΜ κέζσ 

ηεο θάιπςεο ησλ αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ ζε 

ππνδνκέο, εμνπιηζκό, εξγαιεία θαη 

αλαιώζηκα, ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο 

ππνγξαθήο (EETT) θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζρεηηθνύ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ πεξί 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (Ν. 3979/2011) 

 

Δ4. Γηαζύλδεζε ηεο αλάπηπμεο θαη 

αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ κε ηελ εθπαηδεπηηθή θαη 

καζεζηαθή δηαδηθαζία 

 

Δ5. Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζην ηνκέα ηεο πγείαο 

(κεραλνγξάθεζε, δεκηνπξγία βάζεσλ 

δεδνκέλσλ, ειεθηξνληθή ππνζηήξημε, ζύζηαζε 

θεληξηθνύ ειεθηξνληθνύ δηθηύνπ γηα απεπζείαο 

ζύλδεζε όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ ππεξεζηώλ 

πγείαο 

 

Δ6. Αμηνπνίεζε εθαξκνγώλ ΣΠΔ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε 
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4.12 Δηαηξείεο ΣΠΔ ζηε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

 

χκθσλα κε ηα αξρεία ηνπ ΔΠΒΔ (χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο 

Βνξείνπ Διιάδνο) δηαπηζηψζεθε φηη νη εηαηξείεο κε αληηθείκελν ηηο ΣΠΔ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα γεσγξαθηθά φξηα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

είλαη θπξίσο αληηπξφζσπνη κεγάισλ εηαηξεηψλ ινγηζκηθνχ (software) θαη πιηθνχ 

(hardware) αλαπηχζζνληαο θπξίσο εκπνξηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(ΑΝΚΟ, ΟΜΝΗΑ θηι). Χζηφζν ε θνληηλή απφζηαζε ηεο ΠΓΜ κε ηε Θεζζαινλίθε 

έρεη δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ ξφινπ ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ΣΠΔ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε πεξηνρή, παξφιν πνπ ππάξρεη 

ηθαλφ θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, θαζψο θαη αμηφινγα Αθαδεκατθά Ηδξχκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηνκείο ηεο Πιεξνθνξηθήο, ησλ Φεθηαθψλ Μέζσλ θαη ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ. 

Ζ χπαξμε ησλ αμηφινγσλ Αθαδεκατθψλ Ηδξπκάησλ θαη ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ απνηεινχλ ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκνπ 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε έκθαζε ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ, είηε κε απνθιεηζηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ζε απηέο, είηε ηεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ πνπ αμηνπνηνχλ ηε 

ςεθηαθή ηερλνινγία, δηαηξέρνληαο νξηδφληηα φινπο ηνπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ 

ζρεδίνπ ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο (RIS3) ηεο ΠΓΜ. 

 

4.13 Πξφγξακκα INTERREG EUROPE – Έξγν RELOS3 

 

Σν RELOS3
43

 (from Regional to Local Successful deployment of the Smart 

Specialization Strategy) απνηειεί έξγν ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG EUROPE, 

έρεη σο ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ πνιηηηθψλ δηάζεζεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ζέηεη σο 

άμνλα πξνηεξαηφηεηαο ηελ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη 

ηεο θαηλνηνκίαο. Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ απηνχ έρεη θαζνξηζηεί ε ρξνληθή 

πεξίνδνο 1/1/2017-31/12/2021, ελψ έλαο απφ ηνπο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ απηνχ είλαη θαη 

ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Δπηπιένλ, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ 

αλέξρεηαη ζηα 1,4 εθαηνκκχξηα επξψ θαη ρξεκαηνδνηείηαη θαηά 85% απφ ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη θαηά 15% απφ εζληθνχο 

πφξνπο. 

Δπηπξνζζέησο, ην έξγν απηφ πξνηείλεη κία θαηλνηφκν πξνζέγγηζε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηξαηεγηθψλ Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο (RIS3) κε ηελ εκπινθή ηνπηθψλ 

αξρψλ θαη  θνξέσλ. Ζ επηηπρεκέλε αλάπηπμε ηξαηεγηθψλ Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο 

είλαη θξίζηκε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηάζεζεο ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη εμεηδηθεχζεηο ησλ πεξηζζφηεξσλ εηαίξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

είλαη ζπλδεδεκέλεο κε βηνκεραληθά ζπζηήκαηα, πξνεγκέλε βηνκεραλία, 

εθαξκνζκέλν βηνκεραληθφ ζρεδηαζκφ θαη ΣΠΔ. εκεηψλεηαη φηη γηα ηε δηαζθάιηζε 
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ηεο επηηπρνχο ζπλεξγαζίαο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ εμεηδηθεχζεηο θαη εθηφο ηνπ 

βηνκεραληθνχ ηνκέα. 

Δλ ζπλερεία, ην RELOS3 απνηειεί κηα θαιή επθαηξία γηα αλάπηπμε θαη αλάδεημε 

ηνπηθψλ ηξαηεγηθψλ „Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο. Σα επξήκαηα ζα ζπκβάινπλ ζηε 

βειηίσζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) κε επελδχζεηο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ 

αλάπηπμε ηξαηεγηθψλ Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ πξνψζεζε ηεο 

θαηλνηνκίαο. 

Οη εηαίξνη ζα πεηχρνπλ απηφ ην ζηφρν: 

 Αλαδεηθλχνληαο ην ζεκαληηθφ ξφιν ησλ ηνπηθψλ αξρψλ ζηε δηακφξθσζε θαη 

πινπνίεζε ηξαηεγηθψλ Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο. 

 

 Αλαιχνληαο ηε δηαζέζηκε Σερλνινγία Αηρκήο ησλ εηαίξσλ κε εθπφλεζε 

πξνθαηαξηηθήο θαη ηειηθήο κειέηεο (δηελεξγψληαο έξεπλα αμηνιφγεζεο) αιιά 

θαη θαηαγξαθή ζε βάζε Καιψλ Πξαθηηθψλ. 

 

 Με ηελ εθπφλεζε Πεξηθεξεηαθψλ ρεδίσλ Γξάζεο (ΠΓ) ζηε βάζε ηεο 

δηαθξαηηθήο αληαιιαγήο εκπεηξηψλ / θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ζπκπαξαγσγήο κε 

ηελ ππνζηήξημε ησλ Σνπηθψλ Οκάδσλ Δλδηαθεξνκέλσλ. 

 

 Με ηε ζπλεξγαζία ησλ αξκφδησλ πνιηηηθψλ αξρψλ ζε επίπεδν ιήςεο 

απνθάζεσλ κε ηνπο θνξείο, ψζηε λα εξγαζηνχλ απφ θνηλνχ σο «Σνπηθή 

Οκάδα Δλδηαθεξνκέλσλ» κε ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ «Αλάπηπμεο 

Ηθαλνηήησλ» γηα ηνπο παξαπάλσ θνξείο. 

Σν RELOS3, κέζσ ηεο δηαπεξηθεξεηαθήο αληαιιαγήο εκπεηξηψλ, απνζθνπεί ζηελ: 

 Δπζπγξάκκηζε ησλ ηνπηθψλ ηξαηεγηθψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κε ηηο 

ζηξαηεγηθέο RIS. 

 

 πκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηηο ελέξγεηεο αλάπηπμεο θαηλνηνκίαο ζε 

ηνπηθφ επίπεδν θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο RIS. 

 

 Πξνψζεζε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ πεξηθεξεηψλ κε παξφκνηεο ηξαηεγηθέο 

Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο. 

 

 Βησζηκφηεηα ζπλεξγαζίαο ηεηξαπινχ έιηθα (Γεκφζηα Γηνίθεζε, 

Δπηρεηξήζεηο, Δξεπλεηηθά Κέληξα θαη Αθαδεκατθά Ηδξχκαηα, Πνιίηεο). 

 

Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην RELOS3 δελ είλαη ην κνλαδηθφ έξγν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο INTERREG EUROPE ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, αιιά ζπκκεηέρεη επίζεο θαη ζηα έξγα INNOTRANS θαη REGIO-MOB, 
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ηα νπνία ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη 

θαηλνηνκίαο θαη ζηελ ππνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο ζε κηα νηθνλνκία ρακειψλ 

εθπνκπψλ ξχπσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο, αληίζηνηρα. 

 

4.14 Πξφγξακκα INTERREG EUROPE – Έξγν SKILLS+ 

 

Σν έξγν SKILLS+
44

 ζηνρεχεη ζηε πξνψζεζε ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ πνπ 

πξνσζνχλ ηηο ΣΠΔ κεηαμχ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, 

ζπκβάιινληαο ζηε πιήξε αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηε 

Φεθηαθή Δληαία Αγνξά θαη σθεινχληαη απφ ηε ςεθηαθή νηθνλνκία. Δπηπιένλ, ην 

έξγν απηφ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

θαη απφ ηε Ννξβεγηθή εζληθή ρξεκαηνδφηεζε πνπ πξνζθέξεηαη κέζα απφ ην 

πξφγξακκα INTERREG EUROPE θαηά ηε ρξεκαηνδνηηθή πεξίνδν 2014-2020.  

Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ μεθίλεζε ηε 1
ε
 Απξηιίνπ 2016 θαη 

νινθιεξψλεηαη ηε 31
ε
 Μαξηίνπ 2021, ελψ έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθνχο εηαίξνπο 

απνηειεί ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ην νπνίν ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα 

απφ ηε 1
ε
 Μαξηίνπ ηνπ 2017 θαη έρεη αλαιάβεη ηε πνιηηηθή, Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο  

2 – Δλίζρπζε ησλ εθαξκνγψλ ΣΠΔ ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε (e-government), 

ειεθηξνληθή κάζεζε (e-learning), ειεθηξνληθή έληαμε (e-inclusion), ειεθηξνληθφ 

πνιηηηζκφ (e-culture) θαη ειεθηξνληθή πγεία (e-health). 

Ζ πνιηηηθή απηή απνηειεί κέξνο ηνπ ΠΔΠ (Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα) Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζηφρνο ηεο νπνίαο απνηειεί ε βειηίσζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, ελψ, 

απεπζχλεηαη ηφζν ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο φζν θαη ζην δεκφζην ηνκέα. 

Δπηπξνζζέησο, ε πνιηηηθή απηή ζπκβάιεη ζηε κεηαηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο ζε κηα «ςεθηαθή πεξηνρή» κε θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο. 

Δλ ζπλερεία, ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην πξφγξακκα απηφ πξφθεηηαη λα αμηνπνηεζεί 

πξνθεηκέλνπ λα αληηζηξαθεί ε πησηηθή πνξεία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα πνπ 

επηηαρχλζεθε απφ ηε πνιπδηάζηαηε νηθνλνκηθή θξίζε, λα αληηκεησπηζηνχλ νη 

ζπλέπεηεο απφ κηα νηθνλνκηθά ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή φπσο ε Γπηηθή Μαθεδνλία, 

θαζψο θαη λα βειηησζεί ε πνηφηεηα δσήο ηεο πεξηνρήο θαη ε θαηλνηνκία ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζπλαξηήζεη ησλ 

ζχγρξνλσλ ΣΠΔ. Δπηπξνζζέησο, ε πνιηηηθή απηή ζα ζπκβάιεη ζηελ επέθηαζε θαη 

πξνψζεζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη πξντφλησλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. 

Χζηφζν, παξά ηε ζπλνιηθή αχμεζε ηνπ εχξνπο ηεο επξπδσληθήο ζχλδεζεο, ε 

πξφζβαζε ηφζν ζηηο απνκαθξπζκέλεο φζν θαη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο εμαθνινπζεί 

λα παξακέλεη πεξηνξηζκέλε ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη ηφζν απφ ηε 

                                                 
44
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ρακειή πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα φζν θαη απφ ην παξάγνληα ηεο απφζηαζεο. Έηζη, νη 

επηρεηξήζεηο θαη νη πνιίηεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο έξρνληαη 

αληηκέησπνη κε ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ην «ςεθηαθφ ράζκα». 

Δπηπξνζζέησο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

θαη ηεο επεκεξίαο δηαθέξεη κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο SKILLS+
35

 (βι. 

Δηθόλα 16). 

 

 

 
 

Δηθφλα 17: χγθξηζε ηνπ ΑΔΠ θαηά ηε πεξίνδν 2010-2014 κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο SKILLS+ 

Πεγή: Eurostat 

 

Οη ξπζκνί αλάπηπμεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ΑΔΠ θαηά ηε πεξίνδν 2010-2014 

παξνπζηάδνπλ βειηίσζε γηα φινπο ηνπο εηαίξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο SKILLS+, 

αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο πνπ ν δείθηεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ΑΔΠ 

βξηζθφηαλ ζην -9% ην 2011 (βι. Δηθόλα 17). 

 

 
 

Δηθφλα 18: Ρπζκνί αλάπηπμεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ΑΔΠ θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 2010-2014 

Πεγή: Eurostat 
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Δλ ζπλερεία, ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηηο πεξηθέξεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

πξφγξακκα SKILLS+ κεηψλεηαη πξννδεπηηθά ρξφλν κε ην ρξφλν. Υαξαθηεξηζηηθφ 

είλαη ην παξάδεηγκα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, πνπ παξνπζίαδε πνζνζηφ αλεξγίαο 

30,7% ην 2015, πνζνζηφ πνπ ήηαλ αξθεηά πςειφηεξν απφ ην κέζν φξν ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (βι. Δηθόλα 18). 

 

 
 

Δηθφλα 19: Ρπζκνί αλάπηπμεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ΑΔΠ θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 2010-2014 

Πεγή: Eurostat, Ministry of Economics of Finland (Maakuntien suhdannekehitys 2012-2014, 

TEM analyyseja 56/2014) 

ρεηηθά κε ην δείθηε ςεθηαθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο, ηέζζεξηο εηαίξνη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο SKILLS+ (Ννξβεγία, Φηλιαλδία, Γεξκαλία, Ηζπαλία) βξίζθνληαη 

πάλσ απφ ην κέζν φξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηε Ννξβεγία θαη ηε Φηλιαλδία λα 

πξσηνπνξνχλ. Οη ππφινηπεο επηά ρψξεο πνπ αληηπξνζσπεχνληαη απφ ηελ εηαηξηθή 

ζρέζε SKILLS+ πξέπεη αθφκα λα βειηηψζνπλ ηε ςεθηαθή ηνπο απφδνζε, 

πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ην ςεθηαθφ ράζκα (βι. Δηθόλα 19). 

 

 

 
Δηθφλα 20: Γείθηεο Φεθηαθήο  Οηθνλνκίαο θαη Κνηλσλίαο ην έηνο 2017 

Πεγή: European Commission, Digital Scoreboard 2017 
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ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα δπλαηά θαη ηα αδχλακα ζηνηρεία ησλ 

εηαίξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο SKILLS+. 

 

ΥΧΡΑ ΓΔΙΚΣΗ 

ΦΟΚ ‘17 

ΓΤΝΑΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΓΤΝΑΜΙΔ 

ΔΛΛΑΓΑ 26 Υξήζε δηαδηθηύνπ γηα βηληενθιήζεηο θαη 

online πεξηήγεζε. 

Υακειή απόδνζε ζε ςεθηαθέο 

δεμηόηεηεο. 

ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 27 Βειηησκέλε επξπδσληθή ππνδνκή θαη 

εμέιημε ησλ δεδνκέλσλ. 

Υακειέο ςεθηαθέο δεμηόηεηεο θαη 

πεξηνξηζκέλε ςεθηνπνίεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ δεκόζησλ 

ππεξεζηώλ. 

ΚΡΟΑΣΙΑ 24 Υξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ από ηνπο πνιίηεο, 

βειηίσζε ησλ ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ, 

ρξήζε ησλ ςεθηαθώλ ηερλνινγηώλ από ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη βειηίσζε ησλ ςεθηαθώλ 

δεκόζησλ ππεξεζηώλ. 

Υακειή απόδνζε ζπλδεζηκόηεηαο 

ΣΔΥΙΑ 18 Πξόνδνο ησλ ςεθηαθώλ δεκόζησλ 

ππεξεζηώλ, ζηαζεξόηεηα ηνπ αλζξώπηλνπ 

θεθαιαίνπ θαη θαιύηεξε απόδνζε ζηελ 

ελζσκάησζε ησλ ςεθηαθώλ ηερλνινγηώλ 

από ηηο επηρεηξήζεηο. 

Υακειή ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ 

δηαδηθηύνπ, ηδίσο ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ηεο ςπραγσγίαο θαη 

ησλ θνηλσληθώλ ζθνπώλ. 

ΦΙΝΛΑΝΓΙΑ 3 Μηα από ηηο πην ςεθηαθέο ρώξεο 

παγθνζκίσο. Ιδηαίηεξε δύλακε ζηηο 

ςεθηαθέο δεμηόηεηεο θαη πνιύ ηζρπξή ζηηο 

ςεθηαθέο δεκόζηεο ππεξεζίεο. 

 

_ 

ΓΔΡΜΑΝΙΑ 11 Κπξίαξρνο ζηελ αλάζεζε θάζκαηνο. Οη 

ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ είλαη πάλσ από ην 

κέζν όξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

αλάπηπμε ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ θαη 

ελεξγεηηθή πξνζέγγηζε επθαηξηώλ. 

Απαίηεζε εγγξαθήο ζε δίθηπα 

γξήγνξεο επξπδσληθήο ζύλδεζεο, 

κόιηο ην 19% ηνπ πιεζπζκνύ 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ππεξεζία ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη 

παξνπζηάδεηαη ρακειή δηαδηθηπαθή 

αιιειεπίδξαζε κεηαμύ δεκόζησλ 

αξρώλ θαη πνιηηώλ. 

ΟΤΓΓΑΡΙΑ 21 Καιή ιεηηνπξγία ζπλδεζηκόηεηαο, ιόγσ 

ηεο επξείαο δηαζεζηκόηεηαο ζε ηαρεία 

ζηαζεξή επξπδσληθή πξόζβαζε θαη ζε 

δίθηπα 4G, θαζώο θαη απμαλόκελε ρξήζε 

ησλ επξπδσληθώλ ζπλδέζεσλ θαη 

βειηησκέλεο ςεθηαθέο δεμηόηεηεο. 

Υακειή ρξήζε ησλ ΣΠΔ από ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη  ππαλάπηπμε ησλ 

ςεθηαθώλ δεκόζησλ ππεξεζηώλ. 

ΙΠΑΝΙΑ 14 Καιέο επηδόζεηο ζηε ρξήζε ησλ ςεθηαθώλ 

ηερλνινγηώλ από ηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηε 

παξνρή δηαδηθηπαθώλ δεκόζησλ 

ππεξεζηώλ. Ιδηαίηεξα ηζρπξή πξόνδνο ζηε 

ζπλδεηηθόηεηα κεηαμύ ησλ ζπλδξνκώλ γηα 

γξήγνξε επξπδσληθή θάιπςε θαη 

πξόζβαζε λέαο γεληάο. 

Πεξηνξηζκέλν αλζξώπηλν θεθάιαην. 

ΛΔΣΟΝΙΑ 19 Αύμεζε ησλ κεξηδίσλ ησλ ζπλδξνκώλ ηεο 

γξήγνξεο επξπδσληθόηεηαο, βειηησκέλε 

παξνρή δεκόζησλ ππεξεζηώλ ζην 

δηαδίθηπν θαη απμεκέλε ρξήζε ησλ 

ππεξεζηώλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Σν 50% ηνπ πιεζπζκνύ έρεη 

ρακειέο ή θαζόινπ ςεθηαθέο 

δεμηόηεηεο θαη πεξηνξηζκέλε ρξήζε 

ησλ ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ από 

ηηο επηρεηξήζεηο. 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 2 Μεηαμύ ησλ πιένλ ςεθηαθώλ ρσξώλ. 

Γηαζέηεη πςειή επξπδσληθή ζύλδεζε, 

ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ, ςεθηνπνίεζε 

επηρεηξήζεσλ θαη ςεθηαθέο δεκόζηεο 

ππεξεζίεο. 

 

_ 

 

ΠΟΛΩΝΙΑ 23 Πξόνδνο ζην αλζξώπηλν θεθάιαην, ζηε Μηθξό πνζνζηό πηνζέηεζεο ησλ 
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ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ζηε 

ζπλδεζηκόηεηα. Δπηπιένλ, βειηίσζε ηεο 

γξήγνξεο πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν, ζηε 

ρξήζε ησλ επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ 

θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ζηελ εθρώξεζε 

θάζκαηνο γηα ηηο θηλεηέο επξπδσληθέο 

ππεξεζίεο. 

ςεθηαθώλ ηερλνινγηώλ από ηηο 

επηρεηξήζεηο, θαζώο θαη 

πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε ησλ 

ςεθηαθώλ δεκόζησλ ππεξεζηώλ. 

 

Πεγή: European Commission: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/progress-country 

 

 

Δπηπξνζζέησο, ε θαηάζηαζε ζρεηηθά κε ηε καθξννηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηνπο 

δείθηεο ηεο Φεθηαθήο Δληαίαο αγνξάο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ΣΠΔ παξνπζηάδεηαη λα 

δηαθέξεη κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο SKILLS+. πγθεθξηκέλα, ε Διιάδα 

παξνπζηάδεηαη λα θαηέρεη έλαλ απφ ηνπο ρακειφηεξνπο δείθηεο ζρεηηθά κε ηελ 

επξπδσληθή πξφζβαζε ην έηνο 2016 (βι. Δηθόλα 20,21).  

 

 

Δηθφλα 21: Δπξπδσληθή πξφζβαζε ησλ λνηθνθπξηψλ ζε πνζνζηφ θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 

2012-2016 

Πεγή: Eurostat 
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Δηθφλα 22: Πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζην δηαδίθηπν απφ ην ζπίηη ζε πνζνζηφ θαηά ηε ρξνληθή 

πεξίνδν 2012-2016 

Πεγή: Eurostat 

 

Οη παξαπάλσ εηθφλεο παξνπζηάδνπλ παξφκνηεο ηάζεηο, γεγνλφο πνπ δείρλεη 

φηη ε πξφζβαζε ζηελ επξπδσληθφηεηα ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ πνιηηψλ κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ ην ζπίηη. Σαπηφρξνλα, κφλν 

έμη απφ ηνπο εηαίξνπο θαηάθεξαλ λα πεηχρνπλ κεγάια πνζνζηά πξφζβαζεο ησλ 

πνιηηψλ ζην δηαδίθηπν εθηφο ζπηηηνχ ή απφ ηε δνπιεία (βι. Δηθόλα 22). 

 

 
 

Δηθφλα 23: Πνζνζηφ αηφκσλ ειηθίαο 16-74 πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν εθηφο ζπηηηνχ 

ή ζηε δνπιεία θαηά ηε πεξίνδν 2012-2016 

Πεγή: Eurostat 

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη φζν επθνιφηεξε είλαη ε πξνζβαζηκφηεηα ζην δηαδίθηπν, 

ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε ζπρλφηεηα πξφζβαζεο ζε απηφ. Έηζη, φπσο 

παξαηεξνχκε ζηελ επφκελε εηθφλα, ε Διιάδα θαηείρε ην 2016 πνζνζηφ 63% ζηελ 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα (βι. Δηθόλα 23). 
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Δηθφλα 24: Πνζνζηφ ζπρλφηεηαο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ 

εβδνκάδα απφ άηνκα 16-74 ρξνλψλ θαηά ηε πεξίνδν 2012-2016 

Πεγή: Eurostat 

 

 

Δλ ζπλερεία, ζηηο επφκελεο εηθφλα παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ 

ησλ εηαίξσλ ηνπ SKILLS+, ην νπνίν δελ είρε ρξεζηκνπνηήζεη ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή κέρξη θαη ην 2015 (βι. Δηθόλα 24), θαζψο επίζεο, θαη ην πνζνζηφ ησλ 

ρξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δηαδηθηπαθέο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο (e-banking), κε 

ηελ Διιάδα λα παξνπζηάδεη απνγνεηεπηηθά ρακειφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 18% γηα 

ην 2016 (βι. Δηθόλα 25). 

 

 
 

Δηθφλα 25: Πνζνζηφ αηφκσλ πνπ δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κέρξη 

θαη ην 2015 

Πεγή: Eurostat 
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Δηθφλα 26: Πνζνζηφ αηφκσλ πνπ ρεηξηδφηαλ ηελ ππεξεζία ησλ δηαδηθηπαθψλ ζπλαιιαγψλ 

θαηά ηε πεξίνδν 2012-2016 

Πεγή: Eurostat 

 

Μηα αθφκα πηπρή ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ απνηειεί ε αγνξαπσιεζία 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο νπνίαο παξνπζηάδεη κεγάιεο 

απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 2012-2016 (βι. Δηθόλα 26 

θαη 27). Δπηπιένλ, νη ππεξεζίεο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (e-government) 

έρνπλ αξρίζεη λα αλαπηχζζνληαη ξαγδαία ηα ηειεπηαία ρξφληα κε απνηέιεζκα ε 

ρξήζε ηνπο λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή κεηαμχ ησλ εηαίξσλ, κε εμαίξεζε ηε Ννξβεγία, ηε 

Φηλιαλδία θαη ηε Λεηνλία πνπ πέηπραλ πνιχ πςειά πνζνζηά, θαηά ηε πεξίνδν 2011-

2016 (βι. Δηθόλα 28). 

 

 
 

Δηθφλα 27: Πνζνζηφ αηφκσλ πνπ πνπινχζε αγαζά θαη ππεξεζίεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαηά 

ηε ρξνληθή πεξίνδν 2012-2016 

Πεγή: Eurostat 
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Δηθφλα 28: Πνζνζηφ αηφκσλ πνπ αγφξαδε αγαζά θαη ππεξεζίεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαηά ηε 

ρξνληθή πεξίνδν 2012-2016 

Πεγή: Eurostat 

 

 
Δηθφλα 29: Πνζνζηφ αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ηηο ππεξεζίεο ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 2011-2016 

Πεγή: Eurostat 

 

Σέινο, ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηα θνηλσληθά δίθηπα απμάλεηαη ζηαδηαθά 

ρξφλν κε ην ρξφλν ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ησλ εηαίξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο SKILLS+ 

(βι. Δηθφλα 29). 
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Δηθφλα 30: Πνζνζηφ αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ηα θνηλσληθά δίθηπα θαηά ηε ρξνληθή 

πεξίνδν 2012-2016 

Πεγή: Eurostat 

 

4.15 Πξφγξακκα INTERREG EUROPE – Έξγν SARURE 

 

 

Σν SARURE
45

 (Save Rural Retail) απνηειεί έξγν ηνπ πξνγξάκκαηνο Interreg 

Europe ηεο πεξηφδνπ απφ 1
ε
 Ηνπλίνπ 2018 έσο 30 Ννεκβξίνπ 2022 θαη ζρεηίδεηαη κε 

ηελ εχξεζε ιχζεσλ γηα ηελ επηβίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη θαηαζηεκάησλ ησλ 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. 

Οη επηρεηξήζεηο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαηέρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ 

επηηπρή ιεηηνπξγία κηαο αγξνηηθήο θνηλσλίαο θαη ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ελζαξξχλνπλ ην πιεζπζκφ λα παξακείλεη ζηηο 

πεξηνρέο απηέο παξέρνληαο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ππεξεζίεο, ελψ απνηεινχλ θαη 

πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε πεξαηηέξσ δξαζηεξηνηήησλ δηαθνξνπνίεζεο. 

Καηφπηλ, ηα πξψηα πξνβιήκαηα γηα ηηο αγξνηηθέο Πεξηθέξεηεο ηεο Δπξψπεο 

μεθίλεζαλ λα εκθαλίδνληαη ζηηο αξρέο ηνπ 2000, φηαλ ην θαηλφκελν ηεο απνδεκίαο 

έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ, κε απνηέιεζκα κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ ησλ κηθξψλ 

αγξνηηθψλ Πεξηθεξεηψλ λα κεηαθνκίζεη ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα. Δλ ζπλερεία, ην 

θαηλφκελν απηφ επεξέαζε ζε κεγάιν βαζκφ ηηο επηρεηξήζεηο ησλ αγξνηηθψλ απηψλ 

Πεξηθεξεηψλ, πνπ δπζθνιεχνληαλ λα αληαπεμέιζνπλ θαη λα επηβηψζνπλ ππφ ηηο 

ζπλζήθεο ζπξξίθλσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ κηθξψλ απηψλ πεξηνρψλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, νη εηαίξνη ηνπ έξγνπ SARURE πξνηίζεληαη λα 

αιιάμνπλ ηα κνληέια πνπ εμεηάζηεθαλ θαηά ηε ηειεπηαία δεθαεηία ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε: 

 Σηο λέεο αγνξέο. 

 Σηο λέεο ππεξεζίεο. 

                                                 
45
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 Σηο λέεο επηινγέο θαη δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 Σηο λέεο ηερλνινγίεο πνπ δχλαηαη λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηηο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο. 

Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην 99% ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζην ηνκέα ηνπ 

ιηαληθνχ εκπνξίνπ ζηηο αγξνηηθέο Πεξηθέξεηεο ησλ εηαίξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

SARURE, είλαη φλησο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ηδηαίηεξα επάισηεο ζε θξίζεηο θαη 

κε πνιιά εκπφδηα ζηε θαηλνηνκία. 

ρεηηθά κε ην έξγν SARURE, ζηφρνο ηνπ απνηειεί ε βειηίσζε ησλ ηζρπνπζψλ 

πνιηηηθψλ, πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ επηβίσζε, ηε θαηλνηνκία θαη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ πνπ κεηέρνπλ 

ζην πξφγξακκα απηφ, ελψ νη εηαίξνη πνπ δξνπλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν είλαη ε 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

Δλ ζπλερεία, ην έξγν απηφ πινπνηείηαη παξάιιεια κε ην Πεξηθεξεηαθφ 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 2014-2020, ελψ νη εηαίξνη 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, είλαη 

ππεχζπλνη γηα ηε πνιηηηθή: Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 3: Βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 

Ζ πξναλαθεξζείζα πνιηηηθή απνζθνπεί ζηε ηφλσζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

θαη ζηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ απαζρφιεζεο ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία, ελψ πινπνηεί 

παξάιιεια ηνπο ζηφρνπο ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» γηα έμππλε, δηαηεξήζηκε 

θαη ρσξίο απνθιεηζκνχ αλάπηπμε. ην πιαίζην απηφ, ην έξγν SARURE αθνξά εηδηθά 

ηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 3, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

ηνκέα ηεο γεσξγίαο, ηεο αιηείαο θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο. Δπηπξνζζέησο, ν 3
νο

 

Θεκαηηθφο ζηφρνο αθνξά ηε πξνψζεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο, ηδίσο κε ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο λέσλ ηδεψλ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ 

λέσλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ αλάγθε γηα ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο 

ξεπζηφηεηαο θαη ηεο πξφζβαζεο ησλ λέσλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηα 

πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο. Σέινο, ε βειηίσζε ησλ ππαξρνπζψλ πνιηηηθψλ ζα 

πξέπεη θπξίσο λα απεπζχλεηαη ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ιηαληθνχ εκπνξίνπ ησλ 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ή λα ζηνρεχεη ζε απηφλ 

ηνλ ηνκέα δεδνκέλεο ηεο θξηζηκφηεηάο ηνπ γηα ηελ εθάζηνηε αγξνηηθή πεξηνρή. 
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ΔΠΙΛΟΓΟ 

 

Ζ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζα απφ ηελ εηζαγσγή θαη αμηνπνίεζε 

θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ κε ηε ζπλδξνκή ησλ Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξηψλ & Δπηθνηλσλίαο, απνηειεί δπλεηηθφ αιιά θαη ηζρπξφ δηαζέζηκν γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο νηθνλνκίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κεηά απφ ηε 

πνιπεηή «κάρε» κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. ήκεξα, ε Διιάδα κε ηηο ππνδνκέο θαη ην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ δηαζέηεη θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπκκεηνρή ζηα 

Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα θαη ζηηο ηξαηεγηθέο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ 2014-2020 είλαη έηνηκε λα πινπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο 

πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ επίηεπμε κηαο ζηαζεξήο θαη ζπλερνχο αλαπηπζζφκελεο 

νηθνλνκίαο, ελψ έρεη γίλεη πιένλ επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα απηνκαηνπνίεζε θαη 

ςεθηνπνίεζε κε απνηέιεζκα ε Διιεληθή Κπβέξλεζε λα  ζηξέθεηαη πξνο ηνλ ηνκέα 

ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηψλ & Δπηθνηλσλίαο, ν νπνίνο απνηειεί απφ ηνπο πην 

ειπηδνθφξνπο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%C2%AB%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82%C2%BB
https://www.espa.gr/el/Pages/staticESPA2014-2020.aspx
https://www.techpress.gr/index.php/archives/97898
https://www.espa.gr/el/Pages/staticRIS3.aspx
http://www.gsrt.gr/Financing/Files/ProPeFiles19/RIS3V.5_21.7.2015.pdf
http://www.gsrt.gr/Financing/Files/ProPeFiles19/RIS3V.5_21.7.2015.pdf
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82


I.C.T. in Regional Development 

 

 

 
111 

29. ρέδην ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 2014-

2020 

 

30. Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

 

31. MATER Lab 

 

32. Σ.Δ.Ι. Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

 

33. Σν Νέν Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λόκνπ 4610/2019 

 

34. ηξαηεγηθήο Έμππλε Δμεηδίθεπζεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 2014-2020 

 

35. Interreg Europe, SKILLS+, Promoting knowledge capacity in ICT among SME to 

engage in growth and innovation, European Union, European Regional 

Development Fund 

 

36. Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 2015-2019 

 

37. ΠΔΠ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

 

38. Γπηηθή Μαθεδνλία 2020 

 

39. Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Βάζεη ηνπ ηόρνπ «Δπελδύζεηο γηα ηελ Αλάπηπμε θαη 

ηελ Απαζρόιεζε» 

 

40. Δπηρεηξεζηαθά ρέδηα ηξαηεγηθώλ Βηώζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο ζηελ Γπηηθή 

Μαθεδνλία 

 

41. ΔΒΑΑ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 2/4/2018 

 

42. ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

2015-2019 ΜΔΡΟ Α: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ 

 

43. Πξόγξακκα Interreg Europe – Έξγν RELOS3 

 

44. Πξόγξακκα Interreg Europe – Έξγν SKILLS+ 

 

45. Πξόγξακκα Interreg Europe - Έξγν SARURE 

 

 

http://www.pepdym.gr/upload/5pep/07/ris319062015.pdf
http://www.pepdym.gr/upload/5pep/07/ris319062015.pdf
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.materlab.eu/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%8A%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1_%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C
https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/514559/nomos-4610-2019
http://www.pepdym.gr/upload/5pep/07/sxedio1.doc
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1519645299.pdf
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1519645299.pdf
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1519645299.pdf
http://www.pdm.gov.gr/erga-ke-drasis/epichirisiako-programma-2015-2019/
https://www.espa.gr/el/pages/staticOPWesternMacedonia.aspx
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/atlas/programmes/2014-2020/greece/2014gr16m2op006
https://www.espa.gr/elibrary/Dyt.Macedonia_2014GR16M2OP006_1_4_el.pdf
https://www.espa.gr/elibrary/Dyt.Macedonia_2014GR16M2OP006_1_4_el.pdf
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3346
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3346
http://www.pdm.gov.gr/egkrisi-ton-stratigikon-viosimis-astiki-anaptyxis-vaa-synolikoy-proypologismoy-417-ek-e-ton-dimon-grevenon-kastorias-kozanis-eordaias-kai-florinas/
http://www.pdm.gov.gr/wp-content/uploads/2016/02/sxedio-stratigikou-sxediasmou-pdm-2015-2019.pdf
http://www.pdm.gov.gr/wp-content/uploads/2016/02/sxedio-stratigikou-sxediasmou-pdm-2015-2019.pdf
http://www.pdm.gov.gr/erga-ke-drasis/programmata-ke-synergasies/interreg-europe/relos3/
https://www.interregeurope.eu/skills+/
https://www.interregeurope.eu/sarure/
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